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1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA
KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV
ZA OBDOBJE 2007 - 2013
Zadevni cilj

Cilj: 1 - Konvergenca

Zadevno upravičeno področje
Programsko obdobje

Slovenija
Programsko obdobje: 2007-2013

Številka programa (št. CCI)

CCI št.: 2007 SI 16 1 PO 001

Naslov programa

Operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007 - 2013
2007
30. maj 2008

Leto poročanja
Datum potrditve letnega
poročila s strani nadzornega
odbora
Datum potrditve OP RR na
EK in št. odločbe
Ocena skladnosti OSUN OP
RR
Nadzorni odbori
Merila
Aktivnosti v zvezi z
izvajanjem

maj 2008

27.8.2007 potrditev OP RR
Odločba št. K(2007) 4080
V letu 2007 je zunanji izvajalec začel s pripravo opisa
sistema upravljanja in nadzora za OP RR.
OSUN v letu 2007 še ni bil posredovan na EK.
1. seja NO 06.12.2007, proučitev in potrditev meril za izbor
operacij, sofinanciranih iz sredstev ESRR v okviru OP RR.
Merila za izbor operacij, predložena in potrjena na seji NO,
dne 06.12.2007.
V letu 2007 je organ upravljanja začel z aktivnostmi za
potrjevanja javnih razpisov, ki so jih začeli pripravljati
resorji.
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2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA
2.1 Dosežek in analiza napredka
V letu 2007 so bile pomembne aktivnosti pri izvajanju kohezijske politike v Sloveniji, v delu,
ki se nanaša na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007 – 2013 (nadalje OP RR) sledeče:
1. EK je dne 27.08.2007 potrdile OP RR z izdajo Odločbe št. K(2007) 4080.
2. Z namenom podrobnejše opredelitve pristojnosti, odgovornosti in nalog OU, organa za
potrjevanje, revizijskega organa, PT, upravičencev in drugih državnih organov v
postopkih načrtovanja in porabe sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju
2007-2013 in urejanja njihovih medsebojnih razmerij, je dne 11.05.20007 Vlada RS
objavila v Ur.l. RS št. 41/2007 Uredbo o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013
5. Dne 6.12.2007 je bil organiziran in izpeljan prvi NO za OP ROPI in OP RR. Na NO so
bila potrjena merila za izbor operacij za vsako PU oz. RP posebej.
6. V letu 2007 je OU s sklepom potrdil izvedbo sedmih instrumentov za izbor operacij, in
sicer, po en instrument (javni razpis) na PU 1.2, 2.2 in 4.2 ter po dva instrumenta na PU
3.1 in 4.1 (več v nadaljevanju).

maj 2008

4

LP OP RR 2007

2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa

V letu 2007 je OU pregledal in potrdil navedene instrumente za izbor operacij:
PU

NASLOV INSTRUMENTA

4.1.

Prvi javni razpis za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« v okviru
operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«
Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR–
dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva
Prvi javni razpis za prednostno usmeritev
»razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v
okviru operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«
Javni razpis za sofinanciranje turistične
infrastrukture
Javni razpis za sofinanciranje (neposredne
subvencije) nakupa nove tehnološke
opreme
Drugi javni razpis za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« v okviru
operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«
Javni razpis za pridobitev sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarskorazvojna infrastruktura, prednostna
usmeritev 2.2. informacijska družba,
projekt gradnja, upravljanje in vzdrževanje
odprtega širokopasovnega omrežja
elektronskih komunikacij v lokalni
skupnosti

3.1.
4.2.

3.1.
1.2.
4.1.

2.2.

VIŠINA
DATUM
RAZPISANIH POTRDITVE OU
SREDSTEV
(EUR)
187.301.018
28.5.2007

70.000.000

4.6.2007*

12.813.680

1.6.2007

20.000.000

4.7.2007

32.505.948

4.9.2007**

106.334.091*

17.9.2007

19.637.297

13.12.2007***

* instrument je bil dvakrat dopolnjen, in sicer s sklepom OU 12.9.2007 in 21.12.2007
** instrument je bil s sklepom OU z dne 6.12.2007 dopolnjen
*** Instrument je bil s sklepom OU z dne 28.2.2008 dopolnjen (med drugim je povečana vrednost razpisanih
sredstev na 47.427.975 EUR)
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2.1.2.

Finančne informacije za operativni program

OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2007
stanje
31.12.07

OP RR
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
31.12.2007)
drugi viri
skupaj
Izplačila iz proračuna RS EU del
kumulativa (od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007)
EU in SLO del
* osnova: Pravice porabe 2007-2013
Pravice porabe 2007-2013

% glede na
pravice
porabe 2007

1.709.749.522
301.720.511
2.011.470.033
310.932.694
54.870.476
365.803.170
319.014.404
23.243.539
342.257.943
188.129.747
18.911.086
207.040.833
115.259.394
6.051.612
121.311.006
86.100.154
207.411.160
9.020.251
285.243
9.305.494

18,2 *
18,2 *
18,2 *
102,6
93,6
60,5
56,6
37,1
33,2
2,9
2,5

Skupna plačila, prejeta od Komisije do 31.12.2007
Sklad

Izdatki, ki
so jih
plačali
upravičenci
, navedeni v
zahtevkih
za plačila,
poslanih
organu za
upravljanje
0

Ustrezni
javni
prispeve
k

Zasebni Izdatki, ki jih Skupna plačila,
izdatki je plačal
prejeta od
organ,
Komisije
odgovoren za
plačila
upravičence
m

ESRR-OP
0
0
0
RR
Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)
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34.194.990,44

Valuta Datum
transakcije

EUR

Vrsta
transakcije

18.09.2007 Predplačilo
EK
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2.1.3.

Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoložljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v
nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v
gospodarsko konvergenco države na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre
prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške
vire, inovacije v družbi znanja, zmožnost prilagajanja gospodarskim in socialnim
spremembam ter varovanje okolja. Na ta način želi Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje
razvoja Slovenije.
Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65%
razpoložljivih sredstev. Konkretni oz. specifični cilji, ki jih bo Slovenija zasledovala s
sredstvi kohezijske politike pa so naslednji:
- spodbuditi podjetništvo, inovativnost in tehnološki razvoj,
- izboljšati kvaliteto sistema izobraževanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
- izboljšati fleksibilnost trga dela ob zagotavljanju varnosti zaposlitve še posebej z
ustvarjanjem delovnih mest,
- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju
kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,
- skladen razvoj regij.
V tem okviru je namen OP RR podpirati tiste usmeritve, ki povečujejo konkurenčnost,
gospodarsko in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z
načeli trajnostnega razvoja. Ključno je, da ustvarimo takšno poslovno okolje, kjer vsi
potenciali, tako gospodarski, raziskovalno-razvojni, naravni in kulturni, okoljski ter človeški,
prispevajo k izkoriščanju razvojnih priložnosti Slovenije in celotnega gospodarstva.
V spodnji tabeli so navedene informacije o razčlenitvi uporabe skladov:
Razsežnost 1
Prednostna
tema
55
57
9
23
45
46
51
58
59
61
79
81
82

Razsežnost 2
Oblika
financiranja
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Razsežnost 3
Ozemlje

Znesek v EUR*

1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5
1 in 5

27.533.949
22.357.337
14.217.013
22.356.797
8.595.549
16.496.553
2.631.598
3.590.206
4.371.234
5.187.375
1.046.024
1.773.818
2.341.219

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij.
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Dopolnilno financiranje se zagotavlja ob upoštevanju OP RR in OP RČV za obdobje 20072013, predvsem pri vsebinah, ki so povezane z investicijami zlasti v informacijsko
infrastrukturo.

2.1.4.

Pomoč ciljnih skupin

Tabela: Prikaz ciljnih skupin po instrumentih, ki so bili v okviru OP RR potrjeni s strani OU
v letu 2007
PU

INSTRUMENT

CILJNE SKUPINE

4.1.

Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

3.1.

Javni razpis za pridobitev sredstev ESRR– dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva

4.2.

Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »razvoj
obmejnih območij s Hrvaško« v okviru operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«
Javni razpis za sofinanciranje turistične infrastrukture

namensko upravičene operacije, ki se
bodo izvajale v naseljih na
teritorialnem območju znotraj 10 km
obmejnega pasu z Republiko Hrvaško
mala in srednje velika podjetja

1.2.

Javni razpis za sofinanciranje (neposredne subvencije)
nakupa nove tehnološke opreme

mala in srednje velika podjetja

4.1.

Drugi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni
razvojni programi« v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«

2.2.

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj – ESRR, 2. razvojna prioriteta:
gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna
usmeritev 2.2. informacijska družba, projekt gradnja,
upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega
omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti

samoupravne lokalne skupnosti, za
določene operacije pa tudi subjekt
spodbujanja razvoja na regionalni
ravni ali javni zavod, katerega
ustanovitelj je samoupravna lokalna
skupnost, če Sveti regij v okviru
izvedbenih načrtov sprejmejo takšno
odločitev.
sofinanciranje gradnje odprtih
širokopasovnih omrežij elektronskih
komunikacij v lokalnih skupnostih na
območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za
gradnjo omrežja

3.1.

2.1.5.
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samoupravne lokalne skupnosti, za
določene operacije pa tudi subjekt
spodbujanja razvoja na regionalni
ravni ali javni zavod, katerega
ustanovitelj je samoupravna lokalna
skupnost, če Sveti regij v okviru
izvedbenih načrtov sprejmejo takšno
odločitev.
mala, srednja in velika podjetja

Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč
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V letu 2007 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu
pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 še niso relevantne.
2.1.6.

Kakovostna analiza

OP RR je bil potrjen 27.8.2007. V letu 2007 je bilo v okviru OP RR potrjenih in objavljenih v
Ur.l. RS sedem instrumentov za izbor operacij. V večini primerov se odobrene operacije v
2007 še niso začele izvajati, zato o vsebinskem napredku pri izvajanju še ne moremo poročati
in analiza vsebinskega napredka pri izvajanju še ni smiselna.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti
Do sedaj nismo evidentirali težav pri izvajanju OP RR. OU je tako pri programiranju in
načrtovanju aktivnosti, kot tudi pri opredelitvi osnovnega okvira za sistem upravljanja in
nadzora za OP RR upošteval smernice in posamezne uredbe Skupnosti glede na specifično
zakonodajo v zvezi z izvajanjem ESRR. Sprejeta je bila Uredba o izvajanju postopkov pri
porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013, ki natančneje
opredeljuje izvajanje OP RR. OU je izdelal tudi podrobnejše opredelitve (navodila) izvajanja
postopkov tako v zvezi s pripravo, prijavo in potrjevanjem operacij, poročanjem, kontrolo,
vrednotenjem ter podrobnejše opredelitve upravičenih stroškov, na ravni posamezne
aktivnosti v OP. Vsa navodila, ki jih je izdal OU v zvezi z navedenimi tematikami, so
dostopna na spletni strani www.euskladi.si.

2.3. Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2007 ni bilo večjih težav, ki bi nastopile pri izvajanju OP RR.

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa
V letu 2007 ni bilo sprememb v okviru izvajanja OP RR, ki bi imele neposreden učinek na
izvajanje programa (kot so zakonodajne spremembe ali nepričakovan socialno-ekonomski
razvoj).

2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št.
1083/2006
V letu 2007 v okviru OP RR ni bilo evidentiranih sprememb, kot so opredeljene s 57. členom
Uredbe (ES) št. 1083/2006.

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov
Zaradi razmejevanja upravičenosti operacij med PU »Odvajanje in čiščenje komunalnih
odpadnih voda« v OP ROPI in v okviru PU regionalni razvojni programi – aktivnosti okoljska
maj 2008
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infrastruktura v OP RR so bila na NO za PU »Regionalni razvojni programi« OP RR, v delu,
ki se nanaša na okoljsko infrastrukturo, ki se ne financira iz KS in ni vključena v OP ROPI za
obdobje 2007-2013, med drugim sprejeta tudi sledeča merila:
- prispevek projekta k celovitemu reševanju problematike odvajanja in čiščenja
odpadnih komunalnih voda na območjih z nižjo gostoto prebivalstva (pri izgradnji
javnih čistilnih naprav bo indikativna vrednost na območjih z obremenjenostjo pod
2.000 PE),
- prispevek projekta k zagotavljanju rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne
sisteme z manj kot 50.000 prebivalcev.

2.7. Postopki spremljanja
OU je vzpostavil okvir spremljanja izvajanja OP RR na več ravneh, in sicer:
- vsebinsko spremljanje izvajanja, ki ga v OU izvajajo vsebinski sektorji,
- finančno spremljanje, ki ga izvajajo vsebinski sektorji in SSN za vse OP,
- sistemsko spremljanje, ki ga izvaja SSN,
- spremljanje izvajanja operacij s pomočjo centralnega informacijskega sistema ISARR.
Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki
opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in
poročanje ter časovno dinamiko spremljanja izvajanj, z jasno alokacijo nalog, ki je
predvidena tudi v opisu sistema upravljanja in nadzora OP RR ki je bil posredovan EK v prvi
polovici leta 2008. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za namen izvajanja sprotnega
vrednotenja operacij, vključenih v OP.
Postopki in procesi spremljanja so navedeni tako v posameznih navodilih OU, ki
opredeljujejo način spremljanja in poročanja, tok informacij, pristojne osebe za spremljanje in
poročanje ter časovno dinamiko spremljanja, z jasno alokacijo nalog, ki je predvidena tudi v
opisu sistema upravljanja in nadzora OP ROPI. OU je opredelil tudi postopke spremljanja za
namen izvajanja sprotnega vrednotenja operacij, vključenih v OP.
OU je vzpostavil sistem spremljanja, ki je opisan v Navodilih organa upravljanja za
spremljanje izvajanja operativnih programov z informacijskim sistemom ISARR in podprt z
informacijskim sistemom ISARR, ki omogoča spremljanje izvajanja OP s ciljem čim boljšega
črpanja sredstev in učinkovitega spremljanja in upravljanja programov.
Sistem ISARR predstavlja informacijsko podporo za spremljanje in poročanje o izvajanju OP
in podpira ključne funkcije načrtovanja in poročanje od ravni programov, RP do ravni
operacije. Delovanje sistema ISARR trenutno temelji na principu centralnega vnosa podatkov
in izpisov poročil na SVLR.
V letu 2007 je ISARR za spremljanje in poročanje o izvajanju OP omogočal:
- podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
- zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
- prenos finančnega načrta na nivoju projekta oz operacije iz sistema MFERAC;
- spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF
- MFERAC);
- vnos doseženih ciljev in aktivnosti;
- podporo izvajanju vračil;
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-

vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
on-line povezavo s centralnim registrom prebivalstva (e-CRP);
izpis obrazcev za prijavo prednostnih usmeritev, instrumentov in operacij;
izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP), itd.

V letu 2007 je bila uspešno izvedena I. faza modula za vnos podatkov (MVP) v spletni
tehnologiji. Z izgradnjo in izvedbo MVP bo omogočen neposreden vnos podatkov ostalim
institucijam, ki so vključene v izvajanje OP in ne zagotavljajo potrebnih podatkov v
elektronski obliki iz svojih informacijskih sistemov. Vzpostavljena je bila potrebna
infrastrukturna oprema in nakup licenc za dostop do sistema ISARR preko svetovnega spleta
in izvedena nadgradnja podatkovnega modela za podporo specifikam finančne perspektive
2007-2013.
S ciljem uspešne podpore izvajanju OP je bila v letu 2007 izdelana projektna in investicijska
dokumentacija za razvoj in vzdrževanje informacijskega sistema ISARR v triletnem obdobju.
Izdelana je bila razpisna dokumentacija, izvedeno javno naročilo in sklenjena pogodba z
izvajalcem za triletni projekt, s čimer je vzpostavljeno ustrezno okolje za zaokrožitev razvoja
sistema ISARR, delovanje Centra za pomoč uporabnikov, redno izobraževanje uporabnikov
in s tem decentralizacijo uporabe sistema ISARR v finančni perspektivi 2007-2013.
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3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH
3.1 Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
Uresničevanje splošnih ciljev
V RP »Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost« so celovito zajete vsebine, ki bodo
slovenskemu gospodarstvu skozi ciljno vlaganje javnega in zasebnega kapitala omogočile
uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v raziskave, razvoj in
tehnologijo, pospeševala sodelovanje med podjetji ter tesnejšo povezavo gospodarstva z
javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in
inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z
vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija
možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti in bo na ključnih področjih
sposobna izvesti razvojni preboj.
Glavni cilj te RP je torej zagotavljanje razvojno-tehnoloških spodbud za razmah podjetništva
in inovativnosti
Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:
1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost
1.2. Spodbujanje podjetništva
Vključeni ministrstvi:
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Znotraj MVZT je Služba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade zadolžena za
projekte centrov odličnosti, Direktorat za tehnologijo pa za Strateške raziskovalno-razvojne
projekte. Pri izvajanju instrumenta RRP tehnoloških platform sodeluje Javna agencija za
tehnološki razvoj RS (TIA) kot agent.
Pri aktivnostih, ki so v pristojnosti MG bosta v vlogi agenta sodelovala Slovenski podjetniški
sklad (SPS) ter Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI).
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Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
1. RP
1. RP
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
31.12.2007)
drugi viri
skupaj
* osnova: Pravice porabe 2007-2013
Pravice porabe 2007-2013

maj 2008

stanje
31.12.07
402.133.645
70.964.762
473.098.407
92.550.045
16.332.361
108.882.406
27.630.056
4.875.892
32.505.948
27.627.342
4.875.413
32.502.755
4.458.809
786.849
5.245.657
6.663.119
11.908.776

% glede na
pravice
porabe 2007

23,0 *
23,0 *
23,0 *
29,9
29,9
29,9
29,9
4,8
4,8
-
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Fizični napredek razvojne prioritete
Naziv kazalnika

Število raziskovalnih človek-let
(FTE) kot posledica
sofinanciranih aktivnosti celotno
obdobje
- od tega v poslovnem
sektorju
Število podprtih zasebnih
raziskovalno-razvojnih
projektov
Število raziskovalnih projektov v
centrih odličnosti s
sofinanciranjem podjetji
Število podprtih projektov
majhnih in srednjih
podjetij
-

od tega za novonastala
podjetja (sklad
tveganega kapitala)

Število novih inovacij in patentov
- celotno obdobje
Spodbujena zasebna vlaganja v
podprtih projektih (mio. €) celotno obdobje
Število podjetij, ki koristijo
storitve tehnoloških centrov
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest
Povprečno povečanje dodane
vrednosti na zaposlenega v
podjetjih, prejemnikih sredstev
(najmanj 24 mesecev po
zaključku projekta na dan 31.12.
glede na 31.12. pred začetkom
izvajanja projekta)

1
2

Vrsta
kazalca

Izhodiščno stanje

Načrtovana
vrednost

Dosežena vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Učinek

2005

5254

2013

700

2007

0

Učinek

2005

1936

2013

500

2007

0

Učinek

20041
2006

8

2013

200

2007

0

Učinek

20041
2006

11

2013

60

2007

0

Rezultat

20041
2006

145

2013

800

2007

0

Rezultat

2007

0

2013

21

2007

0

Rezultat

2006

243

2013

150

2007

0

Rezultat

20041
2006

53

2013

390

2007

0

Rezultat

2007

80

2013

200

2007

0

Rezultat

2007

0

2013

3100

2007

0

Vpliv

2007

0

2013

8-10%

2007

0

2

Povprečje na podlagi EPD 2004-2006
Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006
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Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Aktivnost se v letu 2007 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna in z njo
ne razpolagamo.
Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2007 ni bilo težav, ki bi nastopile pri izvajanju 1 RP.
3.1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost

V okviru prednostne usmeritve »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in
raziskovalna odličnost« so predvidene naslednje aktivnosti:
a) Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
b) Raziskovalni centri odličnosti - RR
c) Raziskovalni centri odličnosti – infrastruktura
a) RRP tehnoloških platform
Prednostna usmeritev je namenjena večanju inventivnosti in inovativnosti ter dvigu
konkurenčnosti slovenskega gospodarstva s:
- spodbujanjem inventivnih in inovativnih razvojno-raziskovalnih projektov v
gospodarstvu, ki so začeti na osnovi iniciative gospodarstva in ki manjkajoča visoko
strokovna znanja za potrebe še celovitejšega in hitrejšega razvoja pridobivajo preko
sodelovanja gospodarstva z razvojno-raziskovalnimi institucijami, vključno s
tehnološkimi centri ter spodbujanjem razvojnih in tehnoloških investicij, ki bodo
izhajale iz razvojnih potreb gospodarstva pri raziskavah, razvoju in uvedbi novih
visoko tehnoloških produktov ter s tem povezanih celovitih storitev;
- spodbujanjem vključevanja slovenskih podjetij v globalne dobaviteljske verige in
konzorcije, ki bo podjetjem omogočala dostop in delovanje v najbolj vročih in
aktualnih tržnih nišah, kjer je mogoče pričakovati večje donose in s tem mnogo večjo
dodano vrednost na zaposlenega;
- razvojem raziskovalnih centrov odličnosti, vključenih v evropske raziskovalne in
razvojne mreže odličnosti, v partnerstvu med institucijami znanja in podjetji na
prioritetnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja, z obveznim sofinanciranjem s
strani poslovnega sektorja.
Vključeni ministrstvi:
- Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta JAPTI)
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Upravičenci oz. ciljne skupine:
Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s podjetji in drugimi
subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre odličnosti ter druge oblike povezav (ob
upoštevanju prioritetnih raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju PU lahko
sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k doseganju zastavljenih ciljev kot so
neprofitne in nevladne organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraževalno-raziskovalne
institucije in podobno.
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Finančna tabela
PU 1.1
stanje
31.12.07

1. RP - PU 1.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

235.231.380
41.511.422
276.742.802
52.250.389
9.220.657
61.471.046

% glede na
pravice
porabe 2007

22,2 *
22,2 *
22,2 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
MG
stanje
31.12.07

1. RP - PU 1.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

141.138.827
24.906.854
166.045.681
31.350.233
5.532.394
36.882.627

% glede na
pravice
porabe 2007

22,2 *
22,2 *
22,2 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
MVZT
stanje
31.12.07

1. RP - PU 1.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

94.092.553
16.604.568
110.697.121
20.900.156
3.688.263
24.588.419

% glede na
pravice
porabe 2007

22,2 *
22,2 *
22,2 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2007
MG v letu 2007 ni izvajalo instrumentov, potekale so priprave na javne razpise.
Na MVZT so v letu 2007 potekale priprave za prijavo javnih razpisov - instrumentov v
pristojnosti MVZT kot posredniškega telesa, ki se bodo začeli izvajati v letu 2008.
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Izvajanje prednostne usmeritve
Kazalniki na ravni PU v letu 2007 še niso bili določeni.
Lizbonski cilji
Aktivnosti v pristojnosti MVZT in MG kot PT se v letu 2007 še niso pričele izvajati, finančne
realizacije še ni bilo.
Kvalitativna analiza
Aktivnost se v letu 2007 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
Predvidena je objava prvih razpisov MG v aprilu in maju leta 2008.
Za instrumente v pristojnosti MVZT kot PT je predvidena objava JR, izvedba postopkov za
izbor in potrditev operacij, sklenitev pogodb o sofinanciranju ter realizacija prvih izplačil in
zahtevkov za povračila. V začetku leta 2008 je TIA pripravila javni razpis in razpisno
dokumentacijo za predvideno aktivnost RRP tehnoloških platform oz. instrument z naslovom
Strateški raziskovalno-razvojni projekti, ki ga je posredovala na ministrstvo v pregled in v
predhodno soglasje. Predvidoma v marcu 2008 bo Javni razpis »Strateški raziskovalnorazvojni projekti – projekti 2008« posredovan skupaj z vso potrebno dokumentacijo OU v
potrditev.
Spremembe načrtovanih aktivnosti niso predvidene.
3.1.2. Spodbujanje podjetništva
V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:
a) Sklad tveganega kapitala
b) Investicijski projekti MSP
c) RR projekti v MSP
Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta SPS)
Upravičenci oz. ciljne skupine:
so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna
podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja.
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Finančna tabela
PU 1.2
1. RP - PU 1.2.
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
31.12.2007)
drugi viri
skupaj
* osnova: Pravice porabe 2007-2013.
Pravice porabe 2007-2013

stanje
31.12.07
166.902.265
29.453.340
196.355.605
40.299.656
7.111.704
47.411.360
27.630.056
4.875.892
32.505.948
27.627.342
4.875.413
32.502.755
4.458.809
786.849
5.245.657
6.663.119
11.908.776

% glede na
pravice
porabe 2007

24,1 *
24,1 *
24,1 *
68,6
68,6
68,6
68,6
11,1
11,1
-

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2007
V okviru razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, prednostna
usmeritev 1.2. Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2007 potrjen instrument: Javni razpis za
sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2007/2008,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 81/2007 (sprememba v Uradnem listu RS, št. 112/2007).
Podlago za izvedbo javnega razpisa predstavlja shema državne pomoči "Program ukrepov za
spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013, regionalna pomoč",
številka sheme BE05-5715334-2007, priglašena dne 22.5.2007, z obdobjem trajanja od
22.5.2007-31.12.2013. Ukrep izvajanja sheme je "3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij.
Razpisanih je bilo za 32.505.948 EUR sredstev. Skupno število prispelih vlog na javni razpis
je bilo 496, z zaprošenim zneskom subvencij v višini 72.357.950,23 EUR, obravnavanih je
bilo 422 popolnih in ustreznih vlog, z zahtevanim zneskom subvencij 62.556.977,87 EUR.
Predračunska vrednost investicij je znašala 146.553.515,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo
odobrenih 200 vlog v višini 32.502.755,28 EUR. Predračunska vrednost investicij za
odobrene projekte znaša 78.959.496,95 EUR od tega 77.648.812,50 EUR upravičenih
stroškov.
Z njimi bo na novo predvidoma zaposlenih skoraj 1.300 delavcev v roku enega leta. Podjetje,
kateremu je bila odobrena subvencija v povprečju zaposluje pred investicijo 53,1 delavcev,
medtem ko je načrtovano število zaposlenih po investiciji 59,5 delavcev.
Konkretno se v letu 2007 noben projekt še ni izvajal, izveden je bil samo JR.
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Izvajanje prednostne usmeritve
Kazalnik
Naziv

Vrsta
kazalca

Izhodiščno stanje
Leto

Število podprtih projektov
EPD
mikro, malih in srednje
Učinek
2004velikih podjetij
2006
od tega za novonastala
podjetja
Učinek
(sklad tveganega kapitala)
Število novo ustvarjenih
Rezultat
bruto delovnih mest
Povprečno povečanje
dodane vrednosti na
zaposlenega v podjetjih,
prejemnikih sredstev
(najmanj 24 mesecev po
Vpliv
zaključku projekta na dan
31.12. glede na 31.12.
pred začetkom izvajanja
projekta)
Vir: MG-Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost

Načrtovana
vrednost

Dosežena vrednost

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

434

2013

600

2007

0

2013

21

2007

0

2013

2.000

2007

0

8-10%

2007

0

Lizbonski cilji
V letu 2007 se noben projekt še ni izvajal, finančne realizacije še ni bilo.
Kvalitativna analiza
Prve operacije so bile izbrane in pogodbe podpisane konec leta 2007, zaradi česar še ni vidnih
dosežkov fizičnih ciljev operacij in kvalitativna analiza ni smiselna.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2008 sta predvidena izvedba dveh JR in sicer:
- za sredstva proračuna leta 2008 javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke
opreme v letu 2008 za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9
zaposlenimi in
- za sredstva iz proračuna leta 2009 javni razpis za sofinanciranje nakupa nove
tehnološke opreme v letu 2009 za mikro, mala in srednje velika podjetja.
V letu 2008 se bodo predvidoma dokončno pripravile tudi vse podlage za začetek izvajanja
sklada tveganega kapitala v okviru PU 1.2.
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3.2.

Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura

Uresničevanje splošnih ciljev
Ključna dejavnost RP je vzpostavitev gospodarsko-razvojno-logističnih središč, na področjih
kjer obstajata dovolj velika kritična masa znanja ter zadostna koncentracija gospodarskih
aktivnosti in razvojnih potencialov gospodarstva. Investicije se bodo, povsod kjer je to
mogoče, prioritetno usmerjale v izkoriščanje brownfield območij, kar bo posledično
prispevalo k revitalizaciji degradiranih območij. V razvojno prioriteto »Gospodarsko razvojna
infrastruktura« so zajete vsebine, ki bodo slovenskemu gospodarstvu skozi mrežo razvojnih
središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v
raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraževalnim sektorjem,
učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in
slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela
Slovenija možnost, da postane država, ki temelji na znanju in inovativnosti.
Ključni cilji RP je koncentracija znanja in razvojne infrastrukture za dvig konkurenčnosti
gospodarstva.
Specifični cilji se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:
2.1.
2.2.
2.3.

Gospodarsko-razvojna-logistična središča
Informacijska družba
Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture

Vključena ministrstva
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
Finančna tabela
2. RP

*

osnova: Pravice porabe 2007-2013.
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Doseganje ciljev in analiza napredka
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Naziv kazalnika

Število delujočih subjektov
podpornega okolja
Število novih širokopasovnih
priključkov
Število podprtih projektov estoritev in e-vsebin
Število prenovljenih fakultet s
področja naravoslovja in tehnike,
preseljenih v nove prostore
Število raziskovalnih organizacij
s področja naravoslovja in
tehnike, preseljenih v nove
prostore
Površina opremljenih komunalnih
zemljišč namenjenih
gospodarskemu razvoju (ha)
Povečanje števila prebivalcev z
možnostjo dostopa do
širokopasovnega priključka kot
posledica sofinanciranih
aktivnosti
Splošni cilj pokritosti preb. z
možnostjo dostopa do
širokopasovnih priključkov/100
preb. (prenosna hitrost večja od
256 kbit/s) upoštevajoč tudi
nesofinancirane aktivnosti
Število novih podjetij v okviru
subjektov podpornega okolja
Delež vpisanih študentov
naravoslovja (v odstotkih) glede
na celotno populacijo
Delež vpisanih študentov tehnike
(v odstotkih) glede na celotno
populacijo
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest

Vrsta
kazalca

Izhodiščno stanje

Načrtovana vrednost

Dosežena vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Učinek

2007

12

2013

36

2007

0

Učinek

2007

253.000

2013

+10.000

2007

0

Učinek

2007

0

2013

30

2007

0

Učinek

2007

0

2013

6 oz. 31 %
vseh

2007

0

Učinek

2007

0

2013

1 oz. 10 %
vseh

2007

0

Učinek

2007

359

2013

900

2007

0

Rezultat

2007

3

600.000

2013

+30.000

2007

0

Rezultat

2007

3

92%

2013

100%

2007

0

Rezultat

2007

0

2013

300

2007

0

Rezultat

2007

6,8 %

2013

9%

2007

0

Rezultat

2007

13,5 %

2013

20 %

2007

0

Rezultat

2007

0

2013

3800

2007

0

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Aktivnost se v letu. 2007 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna.
Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
Večjih težav v letu 2007 v okviru te razvojne prioritete ni bilo.
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3.2.1. Gospodarsko-razvojna logistična središča
V okviru prednostne usmeritve »Gospodarsko-razvojna logistična središča« sta predvideni
dve aktivnosti:
a) Gospodarsko-razvojna logistična središča
b) Sofinanciranje medpodjetniških izobraževalnih centrov
Dejavnosti v okviru prednostne usmeritve so namenjene vzpostavitvi gospodarsko-razvojnihlogističnih središč kot infrastrukture nacionalnega pomena, ki obsegajo zlasti:
- poslovno-industrijsko-logistična in razvojna območja nacionalnega pomena,
- tehnološke parke,
- podjetniške inkubatorje,
- univerzitetne (visokošolske) predinkubatorje ter pisarne za prenos tehnologij,
- medpodjetniške izobraževalne centre (MIC)
- visokošolska-izobraževalna središča
Vključeni ministrstvi:
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
Upravičenci oz. ciljne skupine:
- Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko rast, kot je lega glede
na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna in železniška vozlišča, bližina letališč),
koncentracija oziroma bližina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne
ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobražene
delovne sile, in predstavljajo z vidika nacionalnega pomena pomembno gospodarskorazvojno-logistično območje.
- Občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer obstoječa
infastruktura ne omogoča lokalnega razvoja gospodarstva.
- Različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge izobraževalne ustanove,
raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem
področju v celoto.
- V primeru medpodjetniških izobraževalnih centrov (MIC) tudi združenja delodajalcev
in zbornice.
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Finančna tabela
PU 2.1
stanje
31.12.07

2. RP - PU 2.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

194.906.001
34.395.177
229.301.178
32.550.913
5.744.279
38.295.192

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
MG
stanje
31.12.07

2. RP - PU 2.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

166.906.001
29.454.000
196.360.001
27.874.681
4.919.062
32.793.743

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
MŠŠ
stanje
31.12.07

2. RP - PU 2.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

28.000.000
4.941.177
32.941.177
4.676.232
825.217
5.501.449

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2007
Na MG se bodo projekti lahko pričeli izvajati šele v letu 2008.
V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti. Začetek izvajanja aktivnosti bo v 2008.
Lizbonski cilji
V letu 2007 se aktivnosti v pristojnosti MŠŠ ali MG kot PT v okviru te PU niso izvajale.
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Kvalitativna analiza
V letu 2007 se aktivnosti v pristojnosti MŠŠ ali MG kot PT v okviru te prednostne usmeritve
niso izvajale, zato kvalitativna analiza ni smiselna.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2008 se na MG pripravlja javni razpis za "Sofinanciranje projektov (izbor operacij),
vključenih v gospodarsko razvojno logistična središča v okviru 2. RP OP RR za obdobje
2007-2013 za projekte, ki imajo privatnega investitorja. Poleg tega tečejo intenzivne priprave
ustrezne dokumentacije za projekte, ki kažejo izrazito javni interes in se bodo lahko pričeli
izvajati v letu 2009 oziroma 2010.
Začetek izvajanja aktivnosti MŠŠ bo v 2008.
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3.2.2. Informacijska družba
V okviru prednostne usmeritve »Informacijska družba« so predvidene tri aktivnosti:
a) Gradnja infrastrukture
b) E-vsebine
c) E-storitve
Za zagotavljanje širokopasovnih povezav bomo izvedli alternativno rešitev gradnje odprtih
omrežij, v skladu s Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo
elektronskim komunikacijam (SEC (20003) 895). Ta omrežja se financirajo tudi kot javno
zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni
brezžični dostop (FWS), brezžične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne
države s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omrežij v manj razvitih regijah, še
posebej pa na ruralnih področjih.
Po drugi strani bodo izvajalci programov in projektov za realizacijo predvidenih ciljev na
področju PU razvijali in vzpostavljali informacijske sisteme in na njih temelječe e-storitve in
e-vsebine, ki bodo namenjena tako prebivalstvu kot tudi podjetjem. Pri tem se bo spodbujalo
sodelovanje med podjetji, znanstvenimi in drugimi javnimi ustanovami ter uporabniki, kar bo
zagotavljalo uspešen razvoj, vzpostavitev in uporabo e-vsebin in inovativnih e-storitev v
tehnološko-razvojnem, organizacijskem in poslovnem smislu. Podpore bodo deležni zlasti
projekti javno dostopnih digitalnih zbirk in e-vsebin (predvsem e-vsebin v slovenskem
jeziku), projekti razvoja in vzpostavitve sistemov, aplikacij in storitev predvsem na naslednjih
področjih: kultura, znanost in izobraževanje, podpora potrošnikom, zdravje in vključenost ter
e-poslovanje za mala in srednja podjetja. Posebna pozornost bo namenjena tudi vzpostavitvi
nacionalnega interoperabilnostnega okvirja.
Vključeni ministrstvi:
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Upravičenci oz. ciljne skupine
Pri izgradnji širokopasovnih povezav ciljno skupino predstavljajo zasebni uporabniki in
gospodarstvo (tudi v smislu operaterjev iz naslova razvezave lokalne zanke). Pri
vzpostavljanju hitrih priključkov za izobraževalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo
končni uporabniki šole, knjižnice, visokošolske in raziskovalne ustanove ter druge relevantne
ustanove.
Če naj bodo IKT načrtovane in oblikovane tako, da bodo dostopne čim širšemu krogu
uporabnikov, potem so ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine vsa
podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstveno raziskovalne institucije ter ostali, posebno
pozornost pa je potrebno nameniti starejšim, ljudem s posebnimi potrebami (gibalno ovirani,
slepi in slabovidni, gluhi in naglušni) ter ljudem, živečim na ruralnih področjih. E-vsebine, ki
bodo nastale v okviru programa, bodo dostopne strokovni in širši javnosti, v skladu z
obstoječo zakonodajo.

maj 2008

25

LP OP RR 2007

Finančna tabela
PU 2.2
stanje
31.12.07

2. RP - PU 2.2.
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
* osnova: Pravice porabe 2007-2013.
Pravice porabe 2007-2013

90.013.449
15.884.727
105.898.176
15.032.989
2.652.880
17.685.869
40.313.917
7.114.058
47.427.975

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *
268,2
268,2

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
MG
stanje
31.12.07

2. RP - PU 2.2.
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
* osnova: Pravice porabe 2007-2013.
Pravice porabe 2007-2013

70.000.000
12.352.941
82.352.941
11.690.578
2.063.043
13.753.621
40.313.917
7.114.058
47.427.975

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *
344,8
344,8

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
MVZT
stanje
31.12.07

2. RP - PU 2.2.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

20.013.449
3.531.786
23.545.235
3.342.411
589.837
3.932.248

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2007
MG-DEK: V okviru PU 2.2. je MG-Direktorat za elektronske komunikacije v okviru OP RR
objavilo dne 14.12.2007 v Ur.l. RS, št. 115/07 JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna
prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura, PU 2.2 Informacijska družba, Projekt
maj 2008
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gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti. V letu 2007 ni prispela nobena vloga, izvedena je bila samo
objava razpisa-instrumenta.
Aktivnosti v pristojnosti MVZT kot PT se v letu 2007 še niso pričele izvajati, finančne
realizacije še ni bilo.
Izvajanje prednostne usmeritve
Kazalnik
Šifra

Vrsta
kazalca

Izhodiščno stanje

Naziv

Število novih
širokopasovnih
priključkov
Povečanje števila
prebivalcev z
možnostjo dostopa
do širokopasovnega
priključka kot
posledica
sofinanciranih
aktivnosti
Splošni cilj
pokritosti preb. z
možnostjo dostopa
do širokopasovnih
priključkov/100
preb. (prenosna
hitrost večja od 256
kbit/s) upoštevajoč
tudi nesofinancirane
aktivnosti
Vir: MG-DEK

Načrtovana
vrednost

Dosežena
vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Učinek

Število

2007

253.000

2013

263.000

2007

0

Rezultat

Število

2007

600.000

2013

630.000

2007

0

Rezultat

%

2007

92,0

2013

100

2007

0

MVZT: Kazalniki še na ravni PU v letu 2007 še niso bili določeni.
Lizbonski cilji
Nobena operacija v okviru aktivnosti v pristojnosti MG-DEK se v letu 2007 še ni izvajala.
Aktivnosti v pristojnosti MVZT kot PT se v letu 2007 še niso pričele izvajati, finančne
realizacije še ni bilo.
Kvalitativna analiza
Nobena od aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve se v letu 2007 še ni pričela izvajati,
zato kvalitativna analiza ni smiselna
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MG: V letu 2008 je aprila predvideno prvo odpiranje vlog, prispelih na javni razpis.
Predvideva se podpis pogodb konec maja 2008 in začetek izvajanja projektov po podpisu
pogodb.
MVZT: V letu 2008 se bo izvedel JR za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov
spodbujanja e-storitev in e-vsebin, s katerim se želi spodbuditi razvoj in večjo ponudbo e-
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storitev na različnih področjih informacijske družbe in uveljaviti nove tehnološko-razvojne,
organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito
družbo znanja. Cilj razpisa bo sofinanciranje predkonkurenčnih raziskovalno razvojnih
projektov razvoja e-vsebin in e-storitev, ki jih lahko prijavijo konzorciji partnerjev. Prijavljeni
projekti bodo predstavljali del dolgoročnih razvojnih ciljev sodelujočih podjetij in
raziskovalno razvojnih organizacij ter bodo hkrati skladni z raziskovalno razvojnimi
prioritetami strateških razvojnih programov (SRP) slovenskih IKT tehnoloških platform.
3.2.3. Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Predvidene dejavnosti
Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraževalno-raziskovalne infrastrukture sodi v
širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami
gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v državi. V ožjem smislu gre za
naložbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru
prednostne usmeritve se načrtujejo naložbe v deficitarno infrastrukturo, t.j. izgradnjo novih in
adaptacijo starih prostorov ter v opremo visokošolskih in raziskovalnih institucij nacionalnega
pomena, kakor tudi v infrastrukturo, ki jo bodo skupaj uporabljale te institucije znanja in
posredniki. Kjer je to smotrno, se bodo z gradnjo na prostorsko povezanih lokacijah
oblikovali (skupaj z že obstoječimi objekti) zaokroženi kompleksi funkcionalno sorodnih
institucij.
Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi državne
institucije ter institucije za promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med
njimi, katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna področja razvoja
opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih in katerih investicije bodo prispevale k
doseganju ciljev operativnega programa.
Finančna tabela
PU 2.3
stanje
31.12.07

2. RP - PU 2.3.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

112.014.943
19.767.342
131.782.285
18.707.420
3.301.309
22.008.729

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2007

maj 2008

28

LP OP RR 2007

V letu 2007 so potekale priprave JR - instrumentov v pristojnosti MVZT kot PT, ki se bodo
začeli izvajati v letu 2008.
Izvajanje prednostne usmeritve
Kazalniki na ravni PU v letu 2007 še niso bili določeni.
Lizbonski cilji
Aktivnosti v pristojnosti MVZT kot PT se v letu 2007 še niso pričele izvajati, finančne
realizacije še ni bilo.
Kvalitativna analiza
Aktivnost se v letu 2007 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MVZT bo sedanjo višino pravic porabe v okviru PU 2.3 znižal za 18 mio EUR in ta denarna
sredstva namenil za (so)financiranje izgradnje visokošolskih izobraževalnih središč v okviru
gospodarskih središč, katerih izgradnja je predvidena z Resolucijo o nacionalnih razvojnih
projektih za obdobje 2007-2023 (2. RP, PU 2.1).
Od skupnega števila operacij, ki se bodo predvidoma izvajale v okviru PU 2.3 in znaša 15-16
operacij, se bo začelo v letu 2008 izvajati 2 do 3 operacije.
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3.3.

Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov

Uresničevanje splošnih ciljev
Pričakovani sinergični učinek aktivnosti oz. PU v okviru RP "Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov" se bo na nadaljnjem razvoju slovenskega turizma ter ostalih storitev,
kakor tudi na oživljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trženja biotske
raznovrstnosti. RP se pretežno usmerja v investicijske projekte nacionalnega pomena in sicer
v turistično gospodarstvo, v kulturne spomenike oziroma objekte kulturne dediščine, druge
kulturne objekte ter v športne-rekreacijske objekte. Učinki bodo vidni predvsem preko
razširitve, popestritve in dviga kakovosti turistične ponudbe v turističnih destinacijah,
možnosti oblikovanja integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju
drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu
prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na
boljšo prepoznavnost Slovenije v svetu.
Ključni cilj v okviru te RP je ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za
razvoj turizma in rekreacije.
Specifični cilji se uresničujejo preko prednostnih usmeritev:
3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
3.2. Mreženje naravnih in kulturnih potencialov za razvoj storitev
3.3. Športna-rekreacijska infrastruktura
Vključena ministrstva:
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za kulturo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
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Finančna tabela:
3. RP
% glede na
pravice
porabe 2007

stanje
31.12.07

3. RP
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
31.12.2007)
drugi viri
skupaj
* osnova: Pravice porabe 2007-2013.
Pravice porabe 2007-2013

263.235.116
46.453.259
309.688.375
43.962.437
7.758.078
51.720.515
76.500.000
13.500.000
90.000.000
45.889.915
8.098.220
53.988.135
24.191.830
4.269.146
28.460.976
79.437.035
107.898.011

16,7 *
16,7 *
16,7 *
174,0
174,0
104,4
104,4
55,0
55,0
-

Doseganje ciljev in analiza napredka
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Naziv kazalnika

Vrsta
kazalca

Izhodiščno stanje
Leto

Število podprtih projektov s
področja turizma
- od tega v malih in
srednjih podjetjih

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

20042006

12

2013

125

2007

32

Učinek

20042006

8

2013

80

2007

21

Učinek

20042006

2

2013

23

2007

0

Učinek

2007

0

2013

250.000

2007

0

Prenočitve turistov (v milijonih)

Rezultat

7,6

6

Spodbujena zasebna vlaganja (v
mio. €)

Rezultat

2007

Površina novih in obnovljenih
športno-rekreativnih površin v
m2

6

Dosežena vrednost

Učinek

Število obnovljenih in
revitaliziranih objektov kulturne
dediščine in javne kulturne
infrastrukture

5

5

Načrtovana
vrednost

7,6

2013

8,4

2007

0

2013

373

2007

Rezultati
bodo znani
po zaključku
projektov
Rezultati
bodo znani
po zaključku
projektov

Povprečje na podlagi EPD 2004-2006
Kontekstni kazalnik, vir SURS
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Povečanje števila obiskovalcev v
obnovljenih in revitaliziranih
objektih kulturne dediščine in
javne kulturne infrastrukture
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest
Povečanje dodane vrednosti na
zaposlenega v podjetjih,
prejmnikih sredstev (najmanj 24
mesecev po zaključku projekta na
dan 31.12. glede na 31.12. pred
začetkom izvajanja projekta)

Rezultat

2007

0

2013

110.000

2007

0

Rezultat

2007

0

2013

1.000

2007

0

Vpliv

2007

0

2013

5%

2007

Rezultati
bodo znani
po zaključku
projektov

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Operacije v okviru prednostne usmeritve so bile v letu 2007 šele v začetku svojega izvajanja
in je zato analiza fizičnih in finančni ciljev ter kakovostna analiza o doseženem napredku v
zvezi s prvotno zastavljenimi cilji nesmiselna.
Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2007 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.
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3.3.1. Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
V okviru PU »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je predvidenih pet aktivnosti:
a) večje infrastrukturne investicije v turizmu
b) investicije investicij MSP v turizmu
c) razvoj organizacijskih struktur
d) investicije v javno infrastrukturo povezano s turizmom
e) sofinanciranje mladinskih centrov
Vključena ministrstva:
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
Predvidene dejavnosti
Dejavnosti prednostne usmeritve bodo namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji
turistične infrastrukture za katero je možno ugotoviti, da je ključnega pomena za nadaljnji
razvoj turizma v neki destinaciji in je skladna z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi
značilnostmi določenega območja. Investicijski cikel bo namenjen tako investicijam javnega
kot zasebnega sektorja, pri čemer bodo imeli posebno vlogo investicijski projekti majhnih in
srednje velikih podjetij. Poseben poudarek bo dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko
energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s
tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju. Prav tako bo potrebno zaradi še vedno
prisotnega problema neprepoznavnosti Slovenije, krepiti razvoj upravljavskih struktur v
posameznih regijah in destinacijah (vključno s podpornimi institucijami na komplementarnih
področjih kot so npr. informacijske točke naravnih parkov) in okrepiti aktivnosti na področju
promocije in trženja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.
Upravičenci oz. ciljne skupine
Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki,
gospodarske družbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, družbe in društva,
javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti –
mladinski centri.

maj 2008

33

LP OP RR 2007

Finančna tabela
PU 3.1.
3. RP - PU 3.1.
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
31.12.2007)
drugi viri
skupaj
* osnova: Pravice porabe 2007-2013.
Pravice porabe 2007-2013

stanje
31.12.07
128.817.184
22.732.445
151.549.629
21.513.533
3.796.506
25.310.039
76.500.000
13.500.000
90.000.000
45.889.915
8.098.220
53.988.135
24.191.830
4.269.146
28.460.976
79.437.035
107.898.011

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *
355,6
355,6
213,3
213,3
112,4
112,4
-

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
MG
3. RP - PU 3.1.
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
31.12.2007)
drugi viri
skupaj
* osnova: Pravice porabe 2007-2013.
Pravice porabe 2007-2013

stanje
31.12.07
123.217.184
21.744.210
144.961.394
20.578.287
3.631.463
24.209.750
76.500.000
13.500.000
90.000.000
45.889.915
8.098.220
53.988.135
24.191.830
4.269.146
28.460.976
79.437.035
107.898.011

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *
371,8
371,8
223,0
223,0
117,6
117,6
-

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
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MŠŠ
stanje
31.12.07

3. RP - PU 3.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

5.600.000
988.235
6.588.235
935.246
165.043
1.100.289

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2007
Za investicije v zasebno turistično infrastrukturo sta bila objavljena že dva JR.Enega je
objavilo MG in je namenjen predvsem večjim investicijam, katerih prijavitelji so lahko tako
velika, kot majhna in srednja podjetja. Drugi razpis je objavil agent, SPS in je namenjen
manjšim investicijam, katerih prijavitelji pa so lahko mala in srednje velika podjetja.
1. Razpis MG – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva-turistična infrastruktura
Javni razpis se izvaja v okviru sheme Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti (št. sheme:
BE07-5715334-2007, trajanje: 19.3.2007-31.12.2013, datum priglasitve: 24.11.2006, datum
potrditve s strani MF: 19.3.2007). JR je bil objavljen 8.6.2007 v Ur.l. RS (št. 51/2007). Višina
razpisanih sredstev je bila 50 milijonov EUR, in je bila naknadno povišana za 20 milijonov
EUR, tako da je skupna vrednost razpisanih sredstev tega razpisa 70 milijonov EUR. Sredstva
so namenjena sofinanciranju izvedbe posameznih investicij na področju turistične
infrastrukture, ki bodo vplivale na razvoj turistične destinacije, kamor sodijo investicije v:
-

nastanitvene zmogljivosti 3* ali več,
bazene in bazenske komplekse, wellness centre kot del dodatne ponudbe v okviru že
obstoječih hotelov ter hotelskih in apartmajskih naselij predlagatelja,
izgradnjo in prenovo žičniških naprav in umetno zasneževanje,
igrišča za golf, pretežno namenjena turistom,
zabaviščne parke.

V okviru razpisa so bila v letu 2007 izvedena tri odpiranja. Na prvo odpiranje JR za dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura, ki je bilo 18.7.2007, je
prispelo 29 vlog. 20 prijaviteljev je bilo pozvanih, da podajo dopolnitve. Po zaključku
postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je 10 vlog primernih za odobritev sofinanciranja.
Na drugo odpiranje, ki je potekalo 10.10.2007, je prispelo 18 vlog. 8 prijaviteljev je bilo
pozvanih, da dopolnijo vlogo. Sofinanciranje je bilo odobreno 13-im projektom. Na tretje
odpiranje, ki je bilo 14.11.2007, je prispelo 14 vlog. 8 prijaviteljev je bilo pozvanih k
dopolnitvi vloge. Po zaključku ocenjevanje je bilo 6 vlog primernih za odobritev
sofinanciranja. V letu 2007 je bilo tako odobrenih 23 operacij (postopek tretjega odpiranja ni
bil še povsem dokončan), višina odobrenih sredstev je 48.737.867 EUR, od tega je podpisanih
10 pogodb v višini 23.210.708 EUR.
2. Razpis agenta – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva-turistična infrastruktura
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SPS (agent) je 6.7.2007 v Ur.l. RS, št. 60/2007 objavil JR za sofinanciranje turistične
infrastrukture, na katerega se lahko prijavijo mala in srednje velika podjetja v višini 20
milijonov EUR. Sofinanciranje je namenjeno investicijam v nastanitvene zmogljivosti. Javni
razpis se izvaja v okviru sheme Spodbujanje razvoja turističnih zmogljivosti (št. sheme:
BE07-5715334-2007, trajanje: 19.3.2007-31.12.2013, datum priglasitve: 24.11.2006, datum
potrditve s strani MF: 19.3.2007).
V letu 2007 sta bili izvedeni dve odpiranji. V okviru prvega odpiranja je prispelo 25 vlog, od
katerih je bilo 9-im vlogam odobreno sofinanciranje. Pogodbe s temi upravičenci so bile
podpisne v letu 2007. V okviru drugega odpiranja je prispelo 28 vlog, od tega je bilo 18-im
projektom odobreno sofinanciranje (postopek drugega odpiranja tako tudi še ni bil povsem
dokončan).
Največje napake prijaviteljev so: k prijavi ne priložijo pravnomočnega gradbenega
dovoljenja; priložijo nerevidirano letno poročilo brez izjave, da po zakonu niso zavezani za
revizijo; ne priložijo izjave predlagatelja, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije ali pa je ta nepopolna; ne priložijo izvlečka strategije razvoja turistične
destinacije oz. regionalnega razvojnega programa; manjka fotografija lokacije.
Izvajanje prednostne usmeritve
Kazalnik

Vrsta
kazalca

Naziv
Število podprtih
projektov s področja
turizma
Od tega v malih in
srednjih podjetjih
Prenočitve turistov
(v milijonih)

Spodbujena zasebna
vlaganja (v mio
EUR)

Izhodiščno stanje

Načrtovana vrednost Dosežena vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

učinek

2006

12

2013

125

2007

32

učinek

2006

8

2013

80

2007

21

rezultat

rezultat

2006

/

Povečanje dodane
vrednosti na
zaposlenega v
podjetjih,
prejemnikih sredstev
(najmanj 24
vpliv
/
mesecev po
zaključku projekta
na dan 31.12. glede
na 31.12. pred
začetkom izvajanja
projekta)
Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem

7,6

/

/

2013

2013

2013

8,4

373

5%

Rezultati
bodo znani
po
zaključku
projektov
Rezultati
bodo znani
po
zaključku
projektov

Rezultati
bodo znani
po
zaključku
projektov

Rezultati
bodo znani
po zaključku
projektov
Rezultati
bodo znani
po zaključku
projektov

Rezultati
bodo znani
po zaključku
projektov

Lizbonski cilji
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Razsežnost 1
Prednostna
tema
koda 55
koda 57

Razsežnost 2
Oblika
financiranja
1
1

Razsežnost 3
Ozemlje

Znesek v EUR*

skupaj 1 in 5
skupaj 1 in 5

27.533.949
18.355.966

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij.

Kvalitativna analiza
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Fizični cilji operacij še niso bili doseženi, saj so vse operacije v okviru prednostne usmeritve
še v izvajanju.
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Finančni cilji operacij še niso bili doseženi, saj so vse operacije v okviru prednostne
usmeritve še v izvajanju.
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Zaenkrat teh razlik še ni ugotovljenih.
IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve
Ni posebnih pogojev.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Prednostna usmeritev »Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva« je namenjena dvigu
konkurenčnosti in kakovosti slovenskega turizma ter spodbujanju razvoja turističnih
destinacij. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske projekte turistične
infrastrukture, ki bodo imeli pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma v destinaciji in bodo
skladni z naravnimi, kulturnimi in krajinskimi značilnostmi določenega območja. Poseben
poudarek je dan tudi projektom, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost, uporabljali
sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k
trajnostnemu razvoju.
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakosti možnosti
Prednostna usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva posebej ne izpostavlja
enakosti možnosti, saj se turistični sektor ne sooča z nespoštovanjem enakosti.
VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil
Na podlagi okoljskih poročil smo javni razpis pripravili tako, da so projekti, ki bodo dosegali
visoko energetsko učinkovitost, uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega
razvoja in s tem dodatno prispevali k trajnostnemu razvoju, pri ocenjevanju dobili višje
število točk, s tem pa imajo večje možnosti za pridobitev sofinanciranja.
IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na težave.

X. Poročilo o tekočem vrednotenju
Ni bilo izvedenega vrednotenja v letu 2007.
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XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Revizij do sedaj ni bilo.
XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: sklep o začetku postopka,
odločbo o imenovanju komisije, razpis, razpisno dokumentacijo, sklepe, pogodbe o
sofinanciranju ter ostale, z razpisom povezane dokumente, primerno označujemo z logotipom
ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji, pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo tudi
dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR ter razmerje med sredstvi EU in slovensko
soudeležbo. JR in razpisna dokumentacija sta bila objavljena na spletnih straneh MG, kjer je
bil objavljen tudi seznam upravičencev. Organizirana je bila tudi novinarska konferenca, kjer
je bil poudarjen prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno.
Upravičenci o prispevku EU informirajo javnosti z oglasnimi deskami, na spletnih straneh, ob
organizaciji novinarskih konferenc in ostalimi stiki z mediji, z označitvijo vseh pisnih in
drugih gradiv.
XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek
Nobena operacija še ni zaključena. Operacije bodo zaključene v letih 2008-2010.
XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V prihodnje bomo nadaljevali z izborom operacij v okviru aktualnih razpisov za Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura. Sprememb zaenkrat ne
predvidevam.
3.3.2. Mreženje kulturnih potencialov
V okviru
aktivnosti:
a)
b)
c)
d)

prednostne usmeritve »Mreženje kulturnih potencialov« je predvidene štiri
Obnova kulturnih spomenikov v lasti RS
Obnova kulturnih spomenikov v lasti občin in zasebnikov
Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti RS
Obnova javne kulturne infrastrukture v lasti občin

Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za kulturo
Predvidene dejavnosti
Projekti bodo tako usmerjeni v oživljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreže javne
kulturne infrastrukture z namenom ustvarjanja novih možnosti za trajnostni razvoj
podeželskih področij (regij) in urbanih (mestnih) središč. Projekti bodo prispevali k nastanku
novih delovnih mest v povezavi z gospodarskim-turističnim razvojem ter s poudarkom na
kulturni revitalizaciji mest, območij na podeželju in zavarovanih območjih oziroma kulturi
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kot osnovi za mestni in podeželjski razvoj, katere cilj je zagotoviti dostopnost ustrezne javne
kulturne infrastrukture, ki bo omogočila izkoriščanje gospodarskega potenciala mest ter hkrati
vplivala na razvoj turističnih destinacij ter razvoj turizmu komplementarnih storitvenim
dejavnostim in nastanek novih delovnih mest (tako na področju kulture kot turizma). V okviru
razvojne usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene so
dejavnosti:
- Prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in
javne kulturne infrastrukture v lasti RS in občin ter kulturnih spomenikov v lasti
zasebnikov za namene gospodarskih, posebej turističnemu sektorju in storitvenim
dejavnostim namenjenih podpornih okolij ter za javno rabo (za namene izobraževanja,
usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in razvojaizgradnja izobraževalnih središč, inkubatorjev, laboratorijev, razvojnih centrov ipd.).
- Podpora izvedbi integriranih strategij in programov s področja kulture kot razvojnega
dejavnika območij - npr. Evropska prestolnica kulture, Lipica kot zavarovano
območje, vzpostavitev verige zgodovinskih hotelov, mreže umetniških rezidenčnih
centrov, mreže mladinskih hotelov in podobno.
Upravičenci oz. ciljne skupine
RS, ministrstva za spomenike v državni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine,
nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz
gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.
Finančna tabela
PU 3.2.
stanje
31.12.07

3. RP - PU 3.2.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

67.208.966
11.860.407
79.069.373
11.224.452
1.980.786
13.205.238

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Realizacije v letu 2007 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2007
MK v letu 2007 ni izvajalo nobenih instrumentov, predvidenih v okviru izvajanja OP RR.
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Izvajanje prednostne usmeritve
Kazalnik

Vrsta
kazalca

Naziv
Št. obnovljenih in
revitaliziranih objektov
kulturne dediščine in
javne kult. infrastr.
Povečanje št.
obiskovalcev v
obnovljenih in
revitaliziranih objektih
kulturne dediščine in
javne kulturne
infrastrukture
Št. novoustanovljenih
bruto delovnih mest

Izhodiščno stanje

Načrtovana
vrednost

Dosežena vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Učinek

2008

2*

2013

23

2007

0

Rezultat

2008

0

2013

110.000

2007

0

Rezultat

2008

0

2013

70

2007

0

Vir: MK

Lizbonski cilji
Ministrstvo za kulturo v letu 2007 ni izvajalo nobenih instrumentov predvidenih v okviru
izvajanja OP RR. Ciljev ni mogoče meriti.
Kvalitativna analiza
MK v letu 2007 ni izvajalo nobenih instrumentov in aktivnosti predvidenih v okviru izvajanja
OP RR. Kvalitativne analize zato ni mogoče opraviti.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2008 je predvideno izvajanje instrumentov neposredne potrditve operacij za investicije
v kulturne spomenike državnega pomena (predviden je zagon oziroma nadgradnja že začetih
investicij v spomenike v državni lasti - do 3 gradovi v državni lasti) in javno kulturno
infrastrukturo državnega pomena (1 infrastruktura) ter instrument JR za investicije v javno
kulturno infrastrukturo v občinski lasti, v okviru katerega se predvideva zagon cca 3-5
investicij, ki zasledujejo cilje Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011.

3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura
Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za šolstvo in šport
Predvidene dejavnosti
Javna športno-rekreacijska infrastruktura za podporo turistični in drugim gospodarskim
dejavnostim, ki neposredno prispeva h hitrejši regionalni rasti in razvoju ter ciljem OP RR.
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Upravičenci oz. ciljne skupine
Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti
države in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem
možnosti, ki jih ponujajo oblike javnega-zasebnega partnerstva.
Finančna tabela
PU 3.3.
stanje
31.12.07

3. RP - PU 3.3.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

*

EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del
EU in SLO del

67.208.966
11.860.407
79.069.373
11.224.452
1.980.786
13.205.238

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *

osnova: Pravice porabe 2007-2013.

Finančne realizacije v letu 2007 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2007
V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti. Začetek izvajanja aktivnosti bo v 2008.
Izvajanje prednostne usmeritve
V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti.
Lizbonski cilji
V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti.
Kvalitativna analiza
V letu 2007 MŠŠ ni izvajalo aktivnosti, zato kvalitativna analiza ni smislena.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
Začetek izvajanja aktivnosti MŠŠ bo v 2008.
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3.4.

Razvojna prioriteta: Razvoj regij

Uresničevanje splošnih ciljev
Razvojna prioriteta »Razvoj regij« bo s koncentracijo aktivnosti na ključnih regionalnih
projektih, vendar decentraliziranih v prostoru, prispevala k doseganju celostne, notranje
razvojne mobilizacije v regijah in posledično v državi kot celoti. To bo spodbuda k večji
razvojni konkurenčnosti in možnostim za tesnejše, enakovredno povezovanje s sosednjimi
regijami, s ciljem vse večje prostorske, gospodarske in socialne integracije.
Pomemben vidik te razvojne prioritete je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi,
socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko
življenjsko raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije.
Glavni cilj te razvojne prioritete je skladen razvoj regij.
Specifični cilji se uresničujejo preko dveh prednostnih usmeritev:
1. Regionalni razvojni programi
2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
Vključeno ministrstvo:
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravi in regionalno politiko
Finančna tabela:
4. RP
4. RP
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
31.12.2007)
drugi viri
skupaj
Izplačila iz proračuna RS EU del
kumulativa (od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007)
EU in SLO del
* osnova: Pravice porabe 2007-2013
Pravice porabe 2007-2013
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stanje
31.12.07
619.442.634
109.313.408
728.756.042
103.452.035
18.256.241
121.708.276
198.192.646
1.922.052
200.114.698
86.608.756
995.617
87.604.372
86.608.756
995.617
87.604.372
0
87.604.372
8.782.015
242.261
9.024.275

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *
191,6
164,4
83,7
72,0
83,7
72,0
8,5
7,4
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Doseganje ciljev in analiza napredka
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Naziv kazalnika

Površina prenovljenih in
saniranih degradiranih območij
namenjenih gospodarskemu
razvoju (ha)
Površina na novo opremljenih
komunalnih zemljišč namenjenih
gospodarskemu razvoju (ha)
Število novih rezervnih vodnih
virov za manjše vodovodne
sisteme
Število komunalno opremljenih
aglomeracij manjših od 2000 PE
Št. razvojnih projektov v
NATURA 2000 območjih
Število večjih projektov razvoja,
prenove in sanacije urbanih
območij (nad 2 mio. €)
Št. prebivalcev, ki bodo
priključeni na kanalizacijski
sistem v aglomeracijah manjših
od 2000 PE
Št. prebivalcev, ki bodo imeli
kvalitetnejši in varnejši
vodovodni sistem
Povečanje števila potovanj z
javnimi prevoznimi sredstvi (v
8
milijonih)
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest
Vir: SVLR

Vrsta
kazalca

Izhodiščno stanje

Načrtovana
vrednost

Dosežena vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Učinek

200420067

359

2013

550

2007

0

Učinek

20047
2006

359

2013

650

2007

0

Učinek

2007

0

2013

10

2007

0

Učinek

2007

10

2013

40

2007

0

Učinek

2007

0

2013

100

2007

0

Učinek

2007

0

2013

20

2007

0

Rezultat

61.000

2013

+ 60.000

2007

0

Rezultat

1.400.700

2013

+70.000

2007

0

Rezultat

220

2013

+5%

2007

0

0

2013

3.700

2007

0

Rezultat

2007

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Operacije, ki se izvajajo v okviru te razvojne prioritete so v izvajanju in cilji še niso
realizirani, zato analize fizičnih in finančni ciljev ter kakovostne analize o doseženem
napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji v tem trenutku še ni mogoče izdelati.
Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2007 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih težav.

7
8

Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
Kontekstni kazalnik, vir je SURS
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3.4.1. Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« bo vključevala in povezovala ukrepe,
določene v regionalnih razvojnih programih, ki so v pristojnosti samoupravnih lokalnih
skupnosti oziroma je smiselno, da se izvajajo »po meri« lokalnega okolja.
Vključeno ministrstvo:
SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot posredniško telo.
Predvidene dejavnosti
Dejavnosti temeljijo na ciljih OP na eni strani in na prioritetnih področjih, ki izhajajo iz
regionalnih razvojnih programov na drugi strani. Gre okvirno za naslednje dejavnosti:
-

Ekonomska in izobraževalna infrastruktura
Prometna infrastruktura
Okoljska infrastruktura
Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih
Razvoj urbanih območij
Socialna infrastruktura

Upravičenci oz. ciljne skupine
Upravičenci oz. ciljne skupine so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij pa
imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne
gospodarske službe, javne zavode, javne službe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja
na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja družbenih dejavnosti in podobno.
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Finančna tabela
PU 4.1
4. RP - PU 4.1.

stanje 31.12.07

% glede na
pravice
porabe 2007

EU del
585.838.151
SLO del
103.383.204
EU in SLO del
689.221.355
EU del
97.839.809
16,7 *
Pravice porabe 2007
SLO del
17.265.848
16,7 *
EU in SLO del
115.105.657
16,7 *
EU del
187.301.018 **
191,4
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
0 ***
31.12.2007
EU in SLO del
187.301.018
162,7
EU del
80.966.926
82,8
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
0 ***
1.1.2007 do 31.12.2007)*****
EU in SLO del
80.966.926
70,3
EU del
80.966.926
82,8
SLO del
0 ***
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
80.966.926
70,3
31.12.2007)*****
drugi viri
- ****
skupaj
80.966.926
Izplačila iz proračuna RS EU del
7.409.203
7,6
kumulativa (od 1.1.2007 do
SLO del
0
31.12.2007)
EU in SLO del
7.409.203
6,4
*osnova: Pravice porabe 2007-2013
**Izvedena sta bila 2 instrumenta. V prvem je bilo razpisanih 187.301.018 EUR EU sredstev (lastno udeležbo
zagotavljajo samoupravne lokalne skupnosti. V drugem je bilo razpisanih 106.334.091 EUR, vendar gre za
ostanek oz. nedodeljena sredstva prvega instrumenta
***V tabeli pri kategorijah razpisana sredstva, potrjene operacije in podpisane pogodbe niso opredeljena
sredstva slovenske udeležbe, saj se dejansko razpisujejo, potrjujejo in s pogodbo odobrijo le EU sredstva,
slovensko (nacionalno) udeležbo pa morajo zagotoviti upravičenci iz občinskih proračunov
****V skladu z JR mora najmanj 15% celotnih upravičenih stroškov (lastna udeležba) zagotoviti samoupravna
lokalna skupnost iz lastnih javnih virov
*****Podatki zajemajo le operacije 1. instrumenta, 2. instrument do 31.12.2007 še ni bil v celoti zaključen.
Pravice porabe 2007-2013

Opis izvajanja v letu 2007
Izvajanje prvega instrumenta
Prvi javni razpis za prednostno usmeritev »Regionalni razvojni programi« v okviru
Operativnega programa RR za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil
objavljen v Ur. l. RS, št. 48/2007 1.6.2007. S tem javnim razpisom je SVLR razpisala nekaj
več kot 187 milijonov EUR razpoložljivih sredstev ESRR, ki jih imajo regije možnost
porabiti v letih 2007, 2008 in 2009.
SVLR je že mesece pred objavo JR večkrat seznanjala občine in razvojne agencije o
vsebinah, ki bodo upravičene do sofinanciranja iz nove finančne perspektive in opozarjala na
pogoje OP oz. evropskih direktiv za koriščenje sredstev. Organizirana so bila tri javna
srečanja za celotno območje Slovenije na to temo, vedno znova pa je bila ta vsebina prisotna
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tudi na raznih srečanjih na terenu, tudi na terenskih obiskih vlade. Prav tako je v obdobju pred
rokom za oddajo vlog redno odgovarjala na vsa zastavljena vprašanja s strani upravičencev in
jih sproti objavljala na svoji spletni strani; organizirana sta bila tudi dva informativna dneva
(v Ljubljani in v Mariboru) na katerih so bila zainteresiranim udeležencem podana navodila
glede priprave vlog na razpis in podani odgovori na zastavljena vprašanja.
Na SVLR je skupno prispelo 311 vlog, od tega jih je 309 vlog prispelo pravočasno, 2 vlogi sta
prispeli po roku. Od pravočasno prispelih vlog, 2 vlogi nista imeli ustrezno opremljenih
ovojnic (brez pošiljatelja). Obe nepravočasni vlogi in obe vlogi z nepravilno opremljeno
ovojnico sta bili vrnjeni prijaviteljem.
Komisija je v predvidenem 8 dnevnem roku (do 2.7.2007) odprla vseh ostalih 307 vlog in
pristopila k njihovemu pregledu. Ugotovila je, da:
- 38 vlog predstavlja t.i. »rezervne projekte«,
- 4 vloge že v osnovni vlogi izkazujejo vsebine, ki po namenu ne ustrezajo pogojem
javnega razpisa,
- 1 vloga izkazuje operacijo, ki ne dosega minimalne vrednosti po določilih javnega
razpisa,
- 1 vloga izkazuje operacijo, ki ni bila potrjena na svetu regije.
Za vse preostale vloge (263 vlog) je komisija v roku 8 dni od odpiranja, pozvala prijavitelje k
dopolnitvi vloge.
Na poziv za dopolnitev se v določenem 8 dnevnem roku ni odzvalo 12 prijaviteljev. EK je
pristopila k pregledu vseh prispelih dopolnitev. Po pregledu dopolnitev je ugotovila naslednji
rezultat:
- 112 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili
javnega razpisa in razpisne dokumentacije),
- 10 vlog je dopolnjenih na način, da po dopolnitvi ne izkazujejo izpolnjevanja pogojev
javnega razpisa oz. namenske ustreznosti operacije,
- 129 vlog je ustrezno dopolnjenih.
Glavni razlogi za nepopolnost vlog so:
-

investicijski dokumenti niso izdelani v skladu z veljavno uredbo ali ne izkazujejo vseh
pogojev razpisa, določenih na osnovi evropske regulative,
analiza stroškov in koristi ni izdelana v skladu s predpisano metodologijo Evropske
komisije,
upravičeni stroški niso opredeljeni v skladu z določili razpisne dokumentacije,
finančne konstrukcije projektov niso zaključene, občine nimajo zagotovljenih sredstev
v proračunih,
podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge so vsebinsko
neusklajeni.

SVLR je tako izdala:
-

129 sklepov o odobritvi sofinanciranja,
16 sklepov o zavrnitvi vlog,
124 sklepov o zavržbi vlog,

maj 2008

46

LP OP RR 2007

-

42 vlog je bilo vrnjenih prijaviteljem (glede na odločitve svetov regij tudi rezervni
projekti).

Glede na obseg razpoložljivih sredstev po prvem javnem razpisu (187.301.018 EUR) je bilo z
vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, regijam odobrenih 80.966.926 EUR, 43,23%
razpoložljivih sredstev.
Izvajanje drugega instrumenta
Drugi JR za PU »Regionalni razvojni programi« v okviru OP RR za obdobje 2007 – 2013,
razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, štev. 85/2007, dne 21.9.2007. Z
njim so bila razpisana neporabljena sredstva prvega javnega razpisa, v višini 106.334.091
EUR.
V času izvajanja JR, pred rokom za oddajo vlog, je SVLR redno odgovarjala na vsa
zastavljena vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani.
Organizirana sta bila dva informativna dneva (v Mariboru, 9.10.2007 in v Ljubljani,
12.10.2007) na katerih so bila zainteresiranim udeležencem podana navodila glede priprave
vlog na razpis, podani odgovori na zastavljena vprašanja in podana opozorila glede najbolj
pogostih napak v prvem javnem razpisu.
Rok za oddajo vlog na 2. JR se je iztekel 12.11.2007. Na SVLR je prispelo skupno 155 vlog,
vse so prispele pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.
Komisija, imenovana za odpiranje in pregled vlog (v nadaljevanju: komisija), je izvedla osem
odpiranj vlog, in sicer 11., 18. in 25. oktobra ter 5., 8., 13., 20. in 21. novembra. Ugotovila je,
da 9 vlog opredeljuje t.i. »rezervne operacije«. Za dve vlogi sta prijavitelja (Občina Bloke in
Občina Apače) posredovali odstop, nato pa še v roku, do 12.11.2007, posredovala novi vlogi.
Po prvem pregledu vlog je komisija ugotovila, da je 13 vlog popolnih brez zahteve za
dopolnitev. Za preostalih 136 vlog je komisija ugotovila, da v celoti ne izpolnjujejo pogojev
in določil javnega razpisa, zato so bili prijavitelji, v roku 8 dni od odpiranja, t.j. najkasneje do
27.11.20071, pozvani k dopolnitvi vloge.
Instrument je bil zaključen v letu 2008. Odobrenih je bilo 122 operacij in dodeljenih
83.186.757 EUR sredstev.

1

Za rezervne operacije so bili prijavitelji pozvani k dopolnitvi tudi po tem roku. Za rezervni operaciji Občine Vojnik in Občine Laško poziv
za dopolnitev formalno ni bil poslan, saj sta prijavitelja, na osnovi prejete informacije o višini razpoložljivih sredstev, že predhodno odstopila
od svoje vloge.
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Izvajanje prednostne usmeritve 4.1. Regionalni razvojni programi

Izhodiščno stanje
Naziv kazalnika
Površina prenovljenih in
saniranih degradiranih območij
namenjenih gospodarskemu
razvoju (ha)
Površina na novo opremljenih
komunalnih zemljišč namenjenih
gospodarskemu razvoju (ha)
Število novih rezervnih vodnih
virov za manjše vodovodne
sisteme
Število komunalno opremljenih
aglomeracij manjših od 2000 PE
Št. razvojnih projektov v
NATURA 2000 območjih
Število večjih projektov razvoja,
prenove in sanacije urbanih
območij (nad 2 mio. €)
Št. prebivalcev, ki bodo
priključeni na kanalizacijski
sistem v aglomeracijah manjših
od 2000 PE
Št. prebivalcev, ki bodo imeli
kvalitetnejši in varnejši
vodovodni sistem
Povečanje števila potovanj z
javnimi prevoznimi sredstvi (v
milijonih)8
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest

Vrsta
kazalca

Načrtovana
vrednost

Dosežena vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Učinek

200420067

359

2013

550

2007

0

Učinek

200420067

359

2013

620

2007

0

Učinek

2007

0

2013

9

2007

0

Učinek

2007

10

2013

37

2007

0

Učinek

2007

0

2013

100

2007

0

Učinek

2007

0

2013

20

2007

0

Rezultat

61.000

2013

+ 58.500

2007

0

Rezultat

1.400.700

2013

+68.000

2007

0

Rezultat

220

2013

+5%

2007

0

0

2013

3.600

2007

0

Rezultat

2007

7

Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
8
Kontekstni kazalnik, vir je SURS
7
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Izhodiščno stanje
Naziv kazalnika
Površina prenovljenih in
saniranih degradiranih območij
namenjenih gospodarskemu
razvoju (ha)
Površina na novo opremljenih
komunalnih zemljišč namenjenih
gospodarskemu razvoju (ha)
Število novih rezervnih vodnih
virov za manjše vodovodne
sisteme
Število komunalno opremljenih
aglomeracij manjših od 2000 PE
Št. razvojnih projektov v
NATURA 2000 območjih
Število večjih projektov razvoja,
prenove in sanacije urbanih
območij (nad 2 mio. €)
Št. prebivalcev, ki bodo
priključeni na kanalizacijski
sistem v aglomeracijah manjših
od 2000 PE
Št. prebivalcev, ki bodo imeli
kvalitetnejši in varnejši
vodovodni sistem
Povečanje števila potovanj z
javnimi prevoznimi sredstvi (v
milijonih)8
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest

Vrsta
kazalca

Načrtovana
vrednost

Dosežena vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Učinek

200420067

359

2013

550

2007

0

Učinek

200420067

359

2013

620

2007

0

Učinek

2007

0

2013

9

2007

0

Učinek

2007

10

2013

37

2007

0

Učinek

2007

0

2013

100

2007

0

Učinek

2007

0

2013

20

2007

0

Rezultat

61.000

2013

+ 58.500

2007

0

Rezultat

1.400.700

2013

+68.000

2007

0

Rezultat

220

2013

+5%

2007

0

0

2013

3.600

2007

0

Rezultat

2007

Lizbonski cilji
Tabela zajema podatke iz operacij, odobrenih v okviru prvega instrumenta, ki je bil tudi že
zaključen v letu 2007.
Razsežnost 1
9
23
30
45
46
51
52
57
58

Namenska sredstva EU
za kohezijsko politiko
13.507.379
22.356.797
0
7.762.250
14.738.875
2.631.598
0
4.001.371
3.590.206

lokalni viri (min)
2.383.655
3.945.317
0
1.369.809
2.600.978
464.400
0
706.124
633.566

sredstva kohezijske
politike
15.891.034
26.302.114
0
9.132.059
17.339.853
3.095.998
0
4.707.495
4.223.772

7

Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
8
Kontekstni kazalnik, vir je SURS
7
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59
61
75
76
79
81
Razsežnost 2
1
Razsežnost 3
1
5

4.371.234
5.187.375
0
0
1.046.024
1.773.818

771.394
915.419
0
0
184.592
313.027

5.142.628
6.102.794
0
0
1.230.616
2.086.845

80.966.926

14.288.281

95.255.208

8.942.268
72.024.658

1.578.047
12.710.234

10.520.315
84.734.892

Kvalitativna analiza
Operacije so v izvajanju, cilji še niso realizirani. Skrajni rok za izvedbo operacij prvega in
drugega instrumenta je 30.9.2009. Kvalitativne analize v tem trenutku še ni mogoče izdelati.
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
S prvim in drugim instrumentom je bilo skupaj dodeljenih 164.153.683 EUR. Pri izvajanju
operacij je prišlo do naslednjih sprememb pri odobrenih operacijah:
Operacija
Sprememba
Izgradnja javne komunalne infrastrukture v
-420.843
Poslovni coni Krmelj
Prestavitev lokalne ceste Poljane-Trebelno-preboj
-304.400
Radna vas
Vodovod Koglo
-275.534
Kanalizacijsko omrežje Žirovnica-kanalizacija
-198.106
Rodine
Obrtna cona Videm
-106.250
Geografske in turistične označbe na območju
-3.883
Nature 2000
Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi
-17
Skupaj spremembe

Vzrok spremembe
Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije
Zmanjšanje vrednosti, nespremenjeni cilji, kazalniki
Odstop od izvedbe operacije
Manjša poraba v l. 2007, nespremenjeni cilji, kazalniki
Manjša poraba v l. 2007, nespremenjeni cilji, kazalniki

-1.309.033

V zgornji tabeli navedene spremembe so upoštevane v nadaljnjih analizah.
Glede na dejstvo, da je bilo v okviru prvega in drugega instrumenta odobrenih 27,8%
razpoložljivih sredstev programskega obdobja, so cilji skromneje načrtovani na področjih
urejanja območij za gospodarski razvoj in na območjih Natura 2000, medtem ko so ostali cilji
ustrezni. Izjemo predstavlja zagotavljanje rezervnih vodnih virov in področje javnega
potniškega prometa, kjer zaenkrat še ni načrtovanih ustreznih ciljev, medtem, ko so cilji na
področju komunalnega opremljanja za programsko obdobje celo že preseženi.
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II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvega in drugega instrumenta je mogoče ugotoviti
iz naslednje tabele
Dejavnost

Sofinanciranje
sredstva v EUR

Ekonomska in izobraževalna infrastruktura (1)
Prometna infrastruktura (1)
Okoljska infrastruktura (2)
Razvoj urbanih naselij (3)
Javna infrastruktura v območjih s posebnimi
varstvenimi režimi in v turističnih območjih (2)
Socialna infrastruktura (3)
Skupaj

Proračunska
postavka

24.823.826
48.441.475
47.218.020
10.731.562
30.583.743

7616
7618
7619
7620
7621

1.046.024
162.844.650

7622

Glede na indikativne sklope, določene z OP je mogoče ugotoviti naslednje stanje:
- glede na doslej dodeljena sredstva
Sklop 3
7%
Sklop 1
45%

Sklop 2
48%

- glede na celotna razpoložljiva sredstva

Sklop 1
13%
Sklop 2
13%

Sklop 3
2%
Še nedodeljeno
72%
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III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Pri treh operacijah se ugotavlja manjša potreba po sofinancerskih sredstvih, ob
nespremenjenih ciljih operacij in istočasno nezmanjšanih kazalnikih operacij.
Operacija
Sprememba
Kanalizacijsko omrežje Žirovnica-kanalizacija
-198.106
Rodine
Geografske in turistične označbe na območju
-3.883
Nature 2000
Naravne vrednote Posavja v turistični ponudbi
-17

Vzrok spremembe
Zmanjšanje vrednosti, nespremenjeni cilji, kazalniki
Manjša poraba v l. 2007, nespremenjeni cilji, kazalniki
Manjša poraba v l. 2007, nespremenjeni cilji, kazalniki

Potreba po več sredstvih za dosego enakih ciljev in kazalnikov ni identificirana.
IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve
Operacije morajo biti potrjene s strani sveta regije v okviru (delnih) Izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov posamezne razvojne regije. Upravičenci se na javni razpis
prijavijo v okviru kvote, dodeljene regiji in opredeljene v instrumentu na osnovi OP RR, pri
čemer sta se Občina Radeče in Občina Bistrica ob Sotli odločili v programskem obdobju
2007-2013 odločile sodelovati v Spodnjeposavski in ne Savinjski regiji (pred dodelitvijo
sredstev prvega instrumenta je bila izvedena ustrezna prerazporeditev kvot).
Lastno udeležbo zagotavljajo samoupravne lokalne skupnosti.
Merila so določena v smislu obveznih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati operacije,
prijavljene v okviru instrumentov.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so usmerjene v gospodarski
razvoj, ohranjanje biotske raznovrstnosti in spodbujanja razvoja na območjih Natura 2000, pri
vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakosti možnosti
Neposredne korelacije ni mogoče identificirati. Je pa potrebno, tudi v skladu z določili
veljavne zakonodaje, pri posameznih operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotoviti
smiselno upoštevanje enakih možnosti.
VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil
Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode
in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba
referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov
in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz.
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).
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IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2007 je težave povzročala časovna stiska. JR je bil objavljen v sredi leta in operacije
prvega instrumenta odobrene pretežno konec avgusta, kar je povzročilo tudi nižjo realizacijo
sredstev od načrtovane.
Določene težave povzroča tudi relativno slaba usposobljenost tako upravičencev kot
izvajalcev storitev izdelave investicijske dokumentacije na trgu in njihovo slabše poznavanje
določil izvajanja evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju
X. Poročilo o tekočem vrednotenju
Zaenkrat še niso vzpostavljeni pogoji za izvedbo vrednotenja.
XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Revizijski organi zaenkrat še niso izvajali revizije na ravni te prednostne usmeritve.
XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi tako prvega kot
drugega instrumenta, tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je
OU podal na osnovi določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.
Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem
upravičencem.
Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi
izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek
Vse odobrene operacije, razen štirih, navedenih v spodnji tabeli, so v izvajanju. Skrajni rok za
njihov zaključek je 30.9.2009.
Operacija
Sprememba
Izgradnja javne komunalne infrastrukture v
-420.843
Poslovni coni Krmelj
Prestavitev lokalne ceste Poljane-Trebelno-preboj
-304.400
Radna vas
Vodovod Koglo
-275.534
Obrtna cona Videm
-106.250

Vzrok spremembe
Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije

Štirje upravičenci so odstopili od izvedbe operacije iz opravičljivih razlogov (nerešljivi
zapleti pri nakupu zemljišč, zamude pri izvajanju vzporednih projektov, možnost ugodnejšega
zapiranja finančne konstrukcije). Ostanek sredstev, v višini 1.309.033 (kot izhaja iz tabele v
poglavju Kvalitativna analiza, se bo ponovno razpisal v okviru tretjega instrumenta.
XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov
pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz.
drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične
pomoči.
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XV. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)
Ni relevantno za OP RR.
XVI. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)
Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih
projektov.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
Načrtovana je izvedba vsakoletnega instrumenta, zadnjega leta 2013, ko bi se naj dokončno
razpisala in dodelila vsa razpoložljiva sredstva.
Pred izvedbo instrumenta v letu 2009 se predvidoma izvede analiza vsebin, po potrebi tudi
vmesno vrednotenje, na osnovi katere se vsebinsko usmeri izvajanje instrumentov, pri tem pa
se upošteva tudi razporeditev vsebin znotraj posameznih regij.
3.4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
Obmejna območja z Republiko Hrvaško so opredeljena tudi kot prednostna območja
regionalne politike. Tu se nahajajo najmanj razvita območja v Sloveniji in večinoma majhne
ter finančno šibke lokalne skupnosti (v 7 statističnih regijah). Regionalna politika želi na tem
ciljnem območju pritegniti začetne investicije podjetij in omogočiti ter izboljšati dostopnost
do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki živi v neposredni bližini mejnih prehodov z
Republiko Hrvaško, saj ocenjujemo, da se bo po vključitvi Slovenije v schengenski mejni
režim koncentracija razvojnih problemov na južni slovenski meji še intenzivirala. S tem v
zvezi igrajo pomembno vlogo tudi prihodnji programi celostnega urejanja cestno-prometne
infrastrukture na obmejnem področju s Hrvaško ter s tem v zvezi ustrezno zagotavljanje
ustrezne dostopnosti vseh kotičkov omenjenega prostora za zagotovitev ostalih razvojnih
naporov. Hkrati z dvigom kvalitete infratrukturne oskrbe obmejnega prebivalstva, pa želimo
izboljšati tudi splošno opremljenost in izgled naselij ob meji, saj bodo v prihodnje ta poleg
podobe Slovenije odražali tudi izgled »južne meje EU«.
Vključeno ministrstvo:
SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot PT
Predvidene dejavnosti
Financirana bo prometna, okoljska in ekonomska infrastruktura ob državni meji z Republiko
Hrvaško. Prednostno se bodo sofinancirali projekti s katerimi se razrešuje problematika
dostopov po slovenskem ozemlju do bivališč in proizvodnih objektov.
Razmejitveni kriterij predstavljene prednostne usmeritve do prednostne usmeritve
»Regionalni razvojni programi« je usmerjenost prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s Hrvaško« na ohranjanje poseljenosti. Navedeno se odraža v manj restriktivnih
pogojih financiranja kot je npr. zagotavljanje javne udeležbe s strani državnega proračuna,
dopuščena manjša vrednost projekta, sofinanciranje prometne infrastrukture, ki zagotavlja
splošno dostopnost prebivalstva oz. z zagotavljanjem okoljske infrastrukture omogoča
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ohranjanje poseljenosti ter financiranje tudi manjših poslovnih in obrtnih con, ki zagotavljajo
delovna mesta.
Razmejitveni kriterij do »Operativnega programa za čezmejno sodelovanja s Hrvaško« je
vsebina projekta, ki bo v primeru financiranja iz sredstev »Operativnega programa za
čezmejno sodelovanja s Hrvaško« morala izkazovati čezmejni vpliv.
Upravičenci oz. ciljne skupine
Upravičenci oz. ciljne skupine so samoupravne lokalne skupnosti
Finančna tabela
PU 4.2.
4. RP - PU 4.2.
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
EU in SLO del
31.12.2007)
drugi viri
skupaj
Izplačila iz proračuna RS EU del
kumulativa (od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007)
EU in SLO del
*osnova: Pravice porabe 2007-2013
Pravice porabe 2007-2013

stanje
31.12.07
33.604.483
5.930.204
39.534.687
5.612.226
990.393
6.602.619
10.891.628
1.922.052
12.813.680
5.641.830
995.617
6.637.446
5.641.830
995.617
6.637.446
0
6.637.446
1.372.811
242.261
1.615.072

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *
194,1
194,1
100,5
100,5
100,5
100,5
24,5
24,5

Opis izvajanja v letu 2007
Prvi JR za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« v okviru OP RR za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« je bil objavljen v Ur. l. RS, št.
51/2007, dne 8.6.2007. Razpisanih je bilo 12.813.680,00 EUR razpoložljivih sredstev ESRR
in RS v letih 2007, 2008 in 2009.
Rok za oddajo vlog na razpis se je iztekel 2.7.2007. Na SVLR je skupno prispelo 70 vlog, vse
so prispele pravočasno in so imele vse ustrezno opremljene ovojnice.
Komisija je v predvidenem 8 dnevnem roku (do 9.7.2007) odprla vseh 70 vlog in pristopila k
njihovemu pregledu. Ugotovila je, da sta 2 vlogi že v osnovni vlogi izkazovali vsebine, ki po
namenu niso ustrezale pogojem javnega razpisa.
Za vse preostale vloge (68 vlog) je komisija v roku 8 dni od odpiranja, t.j. najkasneje do
17.7.2007, pozvala prijavitelje k dopolnitvi vloge.
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Na poziv za dopolnitev se v določenem 8 dnevnem roku ni odzval 1 prijavitelj. Komisija je
pristopila k pregledu vseh prispelih dopolnitev (67 dopolnitev). Po pregledu dopolnitev je
ugotovila naslednji rezultat:
- 34 vlog je bilo neustrezno dopolnjenih (vloge niso bile pripravljene v skladu z določili
javnega razpisa in razpisne dokumentacije),
- 4 vloge so bile dopolnjene na način, da po dopolnitvi ni izkazoval pogojev javnega
razpisa oz. namenske ustreznosti operacije,
- 29 vlog je bilo ustrezno dopolnjenih.
Po pregledu vlog je komisija pristopila k ocenjevanju in je 29 popolnih vlog ocenila v skladu
z razpisno dokumentacijo. Po ocenjevanju je ugotovila, da je glede na razpisana sredstva v
posameznem letu, 12 operacij doseglo dovolj točk za sofinanciranje.
Glavni razlogi za nepopolnost vlog so bili:
-

investicijski dokumenti niso bili izdelani v skladu z veljavno uredbo ali niso
izkazovali vseh pogojev razpisa, določenih na osnovi evropske regulative,
analiza stroškov in koristi ni bila izdelana v skladu s predpisano metodologijo
Evropske komisije,
upravičeni stroški niso bili opredeljeni v skladu z določili razpisne dokumentacije,
finančne konstrukcije projektov niso bile zaključene, občine niso imele zagotovljenih
sredstev v proračunih,
podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge niso bili vsebinsko
usklajeni.

Do vključno 09.10.2007 je bilo s strani SVLR izdanih:
-

12 sklepov o odobritvi sofinanciranja,
17 sklepov o neodobritvi,
35 sklep o zavržbi,
6 sklepov o zavrnitvi.

Glede na obseg razpoložljivih sredstev po prvem JR (12.813.680 EUR) je bilo z vlogami, ki
so uspešno kandidirale na razpisu občinam odobrenih 6.637.446,49 EUR, t.j. 51,80 %
razpoložljivih sredstev.
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Izvajanje prednostne usmeritve 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško

Izhodiščno stanje
Naziv kazalnika
Površina na novo opremljenih
komunalnih zemljišč namenjenih
gospodarskemu razvoju (ha)
Število novih rezervnih vodnih
virov za manjše vodovodne
sisteme
Število komunalno opremljenih
aglomeracij manjših od 2000 PE
Št. prebivalcev, ki bodo
priključeni na kanalizacijski
sistem v aglomeracijah manjših
od 2000 PE
Št. prebivalcev, ki bodo imeli
kvalitetnejši in varnejši
vodovodni sistem
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest

Vrsta
kazalca

Načrtovana
vrednost

Dosežena vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Leto

Vrednost

Učinek

200420067

359

2013

30

2007

0

Učinek

2007

0

2013

1

2007

0

Učinek

2007

10

2013

3

2007

0

Rezultat

61.000

2013

+ 1.500

2007

0

Rezultat

1.400.700

2013

+ 2.000

2007

0

0

2013

100

2007

0

Rezultat

2007

Lizbonski cilji
Tabela zajema podatke iz operacij, odobrenih v okviru prvega instrumenta, ki je bil zaključen
v letu 2007. Operacije se bodo dokončale do 30.9.2009.
Razsežnost 1
9
45
46
82
Razsežnost 2
1
Razsežnost 3
1
5

Namenska sredstva EU
za kohezijsko politiko
709.634
833.299
1.757.678
2.341.219

Nacionalna
udeležba
125.229
147.053
310.179
413.156

sredstva kohezijske
politike
834.863
980.352
2.067.857
2.754.375

5.641.830

995.617

6.637.447

0
5.641.830

0
995.617

0
6.637.447

Kvalitativna analiza
Operacije so v izvajanju, cilji še niso realizirani. Skrajni rok za izvedbo operacij prvega
instrumenta je 30.9.2009. Kvalitativne analize v tem trenutku še ni mogoče izdelati.
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Glede na dejstvo, da je bilo v okviru prvega instrumenta odobrenih 16,8% razpoložljivih
sredstev programskega obdobja, so cilji skromneje načrtovani le na področju urejanja območij
za gospodarski razvoj, medtem ko so ostali cilji za programsko obdobje celo že preseženi.

7

Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
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II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Finančni cilji v letu 2007 niso bili v celoti realizirani pri petih operacijah. Sredstva so bila
ustrezno dodatno zagotovljena v letu 2008, tako da končni finančni cilji operacij niso
ogroženi, razen pri dveh upravičencih, kjer so bile po izvedenih postopkih javnega naročanja
ugotovljene nižje investicijske vrednosti od načrtovanih. Fizični cilji teh operacij ostajajo
nespremenjeni, ostanek sredstev (128.773 EUR) pa se bo ponovno razpisal v okviru drugega
instrumenta.
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Zaenkrat teh razlik še ni ugotovljenih.
IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve
Ni posebnih pogojev.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Celotna PU temelji na skladnem regionalnem razvoju. Vsebine so delno usmerjene v
gospodarski razvoj, predvsem pa v ohranjanje prebivalstva ob meji z Republiko Hrvaško. Pri
vseh operacijah pa je potrebno zagotoviti najmanj nevtralen vpliv na okolje.
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakosti možnosti
Neposredne korelacije ni mogoče identificirati. Je pa potrebno, tudi v skladu z določili
veljavne zakonodaje, pri posameznih operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotoviti
smiselno upoštevanje enakih možnosti.
VII. Izvajanje priporočil na podlagi okoljskih poročil
Pri vseh operacijah se pri načrtovanju in izvedbi operacije upoštevajo naslednja izhodišča:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode
in surovin, okoljska učinkovitost),
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba
referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov
in ločeno zbiranje odpadkov),
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz.
strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).
IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2007 je težave povzročala časovna stiska. Javni razpis je bil objavljen v sredi leta in
operacije prvega instrumenta odobrene pretežno konec avgusta, kar je povzročilo tudi nižjo
realizacijo sredstev od načrtovane.
Določene težave povzroča tudi relativno slaba usposobljenost tako upravičencev kot
izvajalcev storitev izdelave investicijske dokumentacije na trgu in njihovo slabše poznavanje
določil izvajanja evropske kohezijske politike v novem programskem obdobju, za kar je
mogoče delne razloge najti tudi v poznem sprejemu uredb s strani pristojnih organov
Evropske Unije.
X. Poročilo o tekočem vrednotenju
Zaenkrat še niso vzpostavljeni pogoji za izvedbo vrednotenja.
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XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Revizijski organi zaenkrat še niso izvajali revizije naravni te prednostne usmeritve.
XII. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
Navodila OU za informiranje in obveščanje so začela veljati po objavi prvega instrumenta,
tako da so bila v obeh primerih upoštevana začasna navodila, ki jih je OU podal na osnovi
določil 9. členom Uredbe 1828/2006/ES.
Navodila so objavljena na spletnem naslovu www.euskladi.si in dostopna vsem
upravičencem.
Pri izvajanju kontrol po 13. členu se dodatno preverja izpolnjevanje navodil OU in po potrebi
izreka ustrezne ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti.
XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek
Vse odobrene operacije so v izvajanju. Skrajni rok za njihov zaključek je 30.9.2009.
XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči se v delu uporabljajo za financiranje stroškov dela skrbnikov
pogodb, delno pa tudi za izvedbo informativnih dni v postopku izvajanja instrumentov oz.
drugih spremljajočih materialnih stroškov, vse skladno z odobrenimi projekti tehnične
pomoči.
XV. Skladnost in združevanje (samo za programe ESS)
Ni relevantno za OP RR.
XVI. Navedba velikih projektov (tudi resolucijskih) - samo za (ESRR/KS)
Pri izvajanju te prednostne usmeritve ni predvidena izvedba velikih in/ali resolucijskih
projektov.

3.5. Tehnična pomoč
Finančna tabela
5. RP
5. RP - PU 5.1.
EU del
SLO del
EU in SLO del
EU del
Pravice porabe 2007
SLO del
EU in SLO del
EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
SLO del
1.1.2007 do 31.12.2007)
EU in SLO del
Izplačila iz proračuna RS EU del
kumulativa (od 1.1.2007 do
SLO del
31.12.2007)
EU in SLO del
* osnova: Pravice porabe 2007-2013
Pravice porabe 2007-2013
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31.12.07
28.003.734
4.941.836
32.945.570
4.676.855
825.328
5.502.183
28.003.735
4.941.836
32.945.570
238.236
42.983
281.219

% glede na
pravice
porabe 2007

16,7 *
16,7 *
16,7 *
5,1
5,1
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Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje OP, RP, PU ter operacij.
Aktivnosti TP podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne
prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v okviru OP RR. Glavni cilji, ki se bodo
uresničili v okviru TP so:
- zagotoviti nemoteno in dobro izvedbo ter spremljanje programa s pripravo in izbiro
projektov, izvedbo študij in vrednotenj, strokovnih ocen, poročil in ustrezno
administrativno usposobljenostjo upravičencev;
- zagotoviti usklajenost in razpoznavnost programa/razvojnih prioritet/prednostnih
usmeritev/projektov med partnerji, splošno in strokovno javnostjo;
- zagotoviti informacijsko podprto vodenje, spremljanje in poročanje o programu.
Aktivnosti TP podpirajo RP, določene v NSRO in RU/PU in operacije, določene v OP RR.
V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto TP namenjenih 28,0 mio EUR ali 1,6%
sredstev OP RR, kar je pod mejno vrednostjo 4%, določeno s 1.a) odstavkom 46. člena
Uredbe št. 1083/2006/ES.
Upravičenci do sredstev so notranje organizacijske enote SVLR (organ upravljanja in enote, ki
izvajajo 4. razvojno prioriteto OP RR: Razvoj regij), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR,
JAPTI in JSRSO, TIA in drugi, vključeni v izvajanje OP RR.
V letu 2007 je OU potrdil projekte tehnične pomoči naslednjim upravičencem:
SVLR, SPS, MG, MŠŠ, MVZT.
V usklajevanju z OU so bili projekti tehnične pomoči naslednjih upravičencev: TIA, MK.
V letu 2007 so tako sledila prva izplačila na projektih TP upravičencev SVLR, MG (vključuje
SPS), MŠŠ.
V sklopu programa TP OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi upravičenci izvaja
naslednje aktivnosti:
OBVEŠČANJE JAVNOSTI
OU je dolžan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti KS in SS v programskem
obdobju 2007-2013 v skladu z določbami Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8.
decembra 2006 o pravilih za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu
ter Uredbe (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L, št. 371 z dne 27. 12. 2006, str. 1, z vsemi spremembami, v
nadaljnjem besedilu: Uredba 1828/2006/ES).
Obveščanje javnosti zajema naslednje aktivnosti:
- dogodki, ki zajemajo organizacijo in izvedbo delavnic, seminarjev, dogodkov, okroglih
miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.;
- spletne strani, ki zajemajo vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrževanje spletnih strani, katerih
tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov in NSRO;
- promocija, ki zajema oblikovanje, tisk, potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov,
lektoriranje, avtorske honorarje za avtorje;
- mediji, ki zajemajo oglase, objave, naznanila, pripravo, oblikovanje, produkcijo in
predvajanje oddaj oz. zakup medijskega prostora ipd., hkrati pa tudi spremljanje, obdelavo
člankov v medijih z izdelavo analize klipingov;
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-

druge aktivnosti, ki vključujejo svetovanje na področju obveščanja javnosti (stroški storitev
zunanjega izvajalca), izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih projektih, delovanje
informacijskih točk, najem oglaševalske agencije in zunanjih izvajalcev za izvajanje
aktivnosti/ukrepov obveščanja javnosti ter ostale aktivnosti, ki se nanašajo na obveščanje
in informiranje javnosti o evropski kohezijski politiki v programskem obdobju 2007-2013
in zaključevanje aktivnosti v programskem obdobju 2004-2006.

OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
- organizacija seminarjev/delavnic na temo SS EU: Zelena javna naročila, Javno zasebno
partnerstvo.
ŠTUDIJE IN VREDNOTENJA
Študije in vrednotenja zajemajo izdelavo študij, vrednotenj, raziskav, ocen, strokovnih mnenj
in poročil na področju izvajanja operativnih programov ter izdelavo projektnih in investicijskih
dokumentacij. Aktivnost vključuje storitev zunanjih izvajalcev.
OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
- izdelava projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja za ureditev
prostorov za Fakulteto za turizem, kot članice Univerze v Mariboru. Izdelana projektna
dokumentacija predstavlja osnovo za pridobitev gradbenega dovoljenja in s tem možnost
posega v objekt, v katerem bodo urejeni prostori za izvajanje programa Fakultete za
turizem. Urejeni prostorski pogoji so eden od osnovnih pogojev za pridobitev soglasja k
ustanovitvi nove fakultete. Izvedena aktivnost pomeni krepitev regionalnih razvojnih
potencialov v obdobju 2007-2013 v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete »Razvojna
mreža Slovenije« v okviru OP RR, natančneje prednostne usmeritve »Razvoj
visokošolsko-raziskovalne infrastrukture nacionalnega pomena«;
- model spodbujanja podjetništva na regionalni ravni. Namen aktivnosti je bil izdelava
strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela finančnih spodbud in mehanizmov za
spodbujanje podjetništva na regionalni ravni, kot osnova za postavitev in realizacijo
finančnega modela na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost pomeni način za
aktiviranje lokalnih razvojnih potencialov v smislu doseganja ciljev razvojne prioritete
»Razvoj regij« v okviru OP RR;
- model spodbujanja raziskav in razvoja na tehnološkem področju. Namen aktivnosti je bil
izdelava strokovnih podlag in izhodišč za izdelavo modela podpornega okolja za
spodbujanje raziskav in razvoja na tehnološkem področju, kot osnova za postavitev in
realizacijo modela podpornega okolja na regionalni ravni v praksi. Izvedena aktivnost je
priprava na realizacijo prve RP »Razvojna mreža Slovenije« v okviru OP RR;
- etno dizajn center. Namen aktivnosti je bil izdelava poslovnega načrta in projektne
dokumentacije za vzpostavitev in financiranje zagonske faze etno dizajn centra za razvoj
regijsko razvojne infrastrukture, ki bi s povezovanjem znanj, raziskovalnih in znanstvenih
inštitutov ter visokih šol s potrebami razvoja gospodarskih dejavnosti omogočala inovacije
novih produktov in izdelkov domače obrti. Izvedena aktivnost bo pripomogla k
uresničevanju razvojnih ciljev Slovenije, opredeljenih v Strategiji razvoja Slovenije 20072013 in RP OP RR.
Poleg tega je OU v letu 2007 pričel z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo plačane v letu 2008:
- valorizacija kulturne dediščine Slovenske Istre. Namen aktivnosti je izdelava študije
izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne projekte
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predvidene za financiranje v programskem obdobju 2007-2013 v sklopu razvojnih prioritet
OP RR;
- regionalni center za predelavo lesne biomase. Namen aktivnosti je izdelava študije
izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega centra za
predelavo lesne biomase, kot instrumenta za zagotavljanje trajnostnega razvoja in
koriščenje obnovljivih virov energije v regijah v naslednjem programskem obdobju 20072013 v sklopu razvojnih prioritet OP RR 2007-2013.
ZAPOSLITVE/DELO
Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na
področju OP. Vključuje vse stroške dela (II. bruto plača z vsemi pripadajočimi davki in
prispevki), povračila stroškov v zvezi z delom (prehrana med delom, prevoz na delo in z dela
itd.), nadomestila plače ter druge osebne prejemke v skladu z veljavno zakonodajo (jubilejne
nagrade, solidarnostna pomoč ipd.).
OU je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev, za opravljanje različnih del
in nalog organa upravljanja (v projektu predvidenih 19 zaposlitev, izvedenih 12 zaposlitev).
Ministrstvo za gospodarstvo
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev (v projektu predvidenih 25
zaposlitev, izvedenih 5 zaposlitev, 4 postopki zaposlitve so v teku, pri 16 zaposlitvah se bo
postopek pričel v 2008).
Javna sklad RS za podjetništvo
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev (v projektu predvidenih 9
zaposlitev, izvedena je bila 1 zaposlitev, 5 postopkov zaposlitev je v teku, pri 3 zaposlitvah se
bo postopek pričel v 2008).
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev: v projektu predvidenih 25
zaposlitev, izvedenih 0 zaposlitev, 11 postopkov zaposlitev je v teku, pri 4 zaposlitvah se bo
postopek pričel v 2008.
Ministrstvo za šolstvo in šport
- plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih uslužbencev: v projektu predvidenih 10
zaposlitev, izvedene 4 zaposlitve, 2 postopka zaposlitve sta v teku, pri 4 zaposlitvah se bo
postopek pričel v 2008.
Javna agencija RS za tehnološki razvoj
- projekt tehnične pomoči je v usklajevanju, predvidene 3 zaposlitve.

Ministrstvo za kulturo
- projekt tehnične pomoči je v usklajevanju, predvidenih 6 zaposlitev.
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UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE
Upravljanje in izvajanje vsebuje različne podaktivnosti, kot so najem, vzdrževanje in
upravljanje pisarniških prostorov, nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije,
pohištvo idr.), nakup pisarniškega materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup
in montažo pisarniškega pohištva in podobno. Sem spada tudi izobraževanje in usposabljanje,
ki zajema tako udeležbo kot organizacijo izobraževanj in usposabljanj. Pomembna
podaktivnost v tem sklopu so tudi delovna srečanja, ki zajemajo razna delovna srečanja,
sestanke, izmenjave dobrih praks in podobno. Poleg tega so v tem sklopu financirane tudi
druge podaktivnosti, povezane z upravljanjem in izvajanjem operativnega programa, kot so
kontrole na kraju samem, prevajalske storitve, udeležbo na različnih srečanjih, pravno,
finančno in drugo svetovanje ter delovanje nadzornega odbora.
Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2007 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
- najem, vzdrževanje in upravljanje prostorov ter najem telekomunikacijske opreme za
notranjo organizacijsko enoto, ki izvaja 4. razvojno prioriteto Razvoj regij;
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v tujini,
izvedeni so bili seminarji, delavnice ipd.;
- stroški povezani z izvajanjem kontrol na kraju samem;
- delavnice;
- druge aktivnosti upravljanja in izvajanja operativnega programa.
Ministrstvo za gospodarstvo
- izobraževanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini;
- nakup računalniške opreme za zaposlene na področju izvajanja strukturnih skladov.
INFORMACIJSKI / RAČUNALNIŠKI SISTEMI
Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje in
vrednotenje ter nakup in najem licenc, nakup programske in strojne opreme za informacijski
sistem za spremljanje in vrednotenje operativnih programov.
V tem sklopu v letu 2007 ni bilo izvedenih aktivnosti.
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Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR
Kazalnik

Izhodiščno stanje

Vrsta
Vrednos
kazalca
Utež
Naziv
Leto
t
število izvedenih
1
Rezultat Število
2007
0
dogodkov
število izvedenih
2
Rezultat Število
2007
0
študij
število izvedenih
3
Rezultat Število
2007
0
vrednotenj
4
Rezultat Število
2007
0
nove zaposlitve
število sej
2007
0
5
nadzornega
Rezultat Število
odbora
obiski spletne
6
Učinek Število
2007
0
strani
Vir: Program tehnične pomoči OP RR, šifra »OP1301.5.01«
Šifra

Načrtovana
vrednost

Dosežena vrednost

Leto

Vrednos
t

Leto

Vrednos
t

2013

61

2007

2

2013

34

2007

4

2013

9

2007

0

2013

100

2007

22

2013

17

2007

1

2013

70.000

2007

0

Cilji/kazalniki so bili v letu 2007 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč doseženi. V
sklopu novih zaposlitev je bilo realiziranih 9 zaposlitev več od zastavljenega cilja.
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4. Informiranje in obveščanje javnosti
Obsežna informacijska dejavnost, s katero je objavljen začetek OP – izvedeni ukrepi
informiranja in obveščanja javnosti ob potrditvi OP RR za obdobje 2007-2013
OP RR za obdobje 2007-2013 je bil podpisan v Bruslju dne 27. avgusta 2007. OU je isti dan
po podpisu v Bruslju organiziral novinarsko konferenco, v okviru katere sta pomemben
dosežek navzočim slovenskim novinarjem skupaj predstavila minister dr. Ivan Žagar in
evropska komisarka Danuta Hübner. Vabilo na novinarsko konferenco je bilo v sodelovanju s
predstavniki Stalnega predstavništva RS pri EU posredovano slovenskim novinarjem, ki so
akreditirani v Bruslju. Ob tej priložnosti je OU pripravil tudi sporočilo za javnost, ki je bilo
poslano na naslove osrednjih slovenskih medijev na nacionalni in regionalni ravni. OU je
pripravil tudi gradivo za novinarje, ki na pregleden način posreduje osnovne informacije
glede podpisanega operativnega programa.
Poleg tega je OU na svoji spletni strani še isti dan objavil informacijo o podpisu OP, kot tudi
obširnejše poročilo s same novinarske konference. Na omenjeni spletni strani je bilo isti dan –
poleg fotografij tako s podpisa OP RR kot s same novinarske konference – objavljeno tudi
besedilo OP.
Po prihodu iz Bruslja je OU takoj naslednji dan po podpisu OP organiziral novinarsko
konferenco tudi v Sloveniji, in sicer v Mariboru. Minister dr. Ivan Žagar je navzočim
novinarjem podrobneje predstavil OP, ki je bil s strani novinarjev deležen precejšnje
pozornosti. Sogovornik na novinarski konferenci, koordinator JASPERS-a za južno Evropo
Norbert Hahn, pa je podrobneje predstavil vlogo omenjene tehnične pomoči EK ter njeno
delovanje v Sloveniji. Za novinarje je bilo pripravljeno gradivo z bistvenimi poudarki OP kot
tudi s krajšo predstavitvijo JASPERS-a.
Informacija o novinarski konferenci s krajšo predstavitvijo vsebine kot tudi gradivo, ki je bilo
pripravljeno za novinarje je bilo prav tako objavljeno na spletni strani OU.
Z omenjenimi izvedenimi aktivnostmi ob potrditvi OP je OU seznanil tudi NO v začetku
decembra 2007. Predstavnik EK je menil, da je glede na predstavljene ukrepe informiranja
bilo zadoščeno točki 7(a) iz Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki določa, da je OU
pristojen za organizacijo obsežne informacijske dejavnosti, s katero je objavljen začetek
operativnega programa, tudi če ni pripravljena končna različica komunikacijskega načrta.
Obveščanje javnosti o izvajanju operativnih programov
SVLR je 21.11.2007 na novinarski konferenci podrobneje predstavila pregled opravljenega
dela SVLR za leto 2007, vključno s področjem evropske kohezijske politike, ki ga vodi OU.
Vabilo medijem s krajšo navedbo vsebine in najavo osrednjega govornika je bilo objavljeno
tudi na spletni strani SVLR. O vsebini novinarske konference je SVLR pripravila obsežno
sporočilo za javnost, ki je vsebovalo zvočni zapis konference in gradiva za novinarje. V enem
izmed gradiv je OU podrobneje predstavil področje evropske kohezijske politike z navedbo
izvedenih aktivnosti v letu 2007 in glavnimi poudarki sistema izvajanja za novo programsko
obdobje 2007-2013, vključno z izvajanjem OP RR za obdobje 2007-2013.
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Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem organa
upravljanja.
V skladu z nacionalno zakonodajo je v RS pred vsakim poslopjem državnega organa - in tako
tudi pred organom upravljanja - skozi vse leto izobešena zastava EU skupaj z nacionalno
zastavo. Tako je bilo tudi v letu 2007.
Seznanjanje nadzornih odborov o izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja
javnosti
O izvedenih ukrepih informiranja in obveščanja javnosti za novo programsko obdobje 2007-2013
ob potrditvi OP RR za obdobje 2007-2013 je OU v začetku decembra 2007 seznanil tudi NO.
Poleg tega pa je OU NO seznanil tudi s Komunikacijskim načrtom informiranja in obveščanja
javnosti o izvajanju operativnih programov v programskem obdobju 2007-2013, na katerega je
NO podal pripombe, ki so bile upoštevane pri njegovih dopolnitvah.
O zasedanju NO je bilo novinarjem posredovano sporočilo za javnost – o zasedanju in sprejetih
sklepih NO za OP RR.
Oblikovanje Celostne grafične podobe za programsko obdobje 2007-2013
Organ upravljanja je za programsko obdobje 2007-2013 v sodelovanju z zunanjim izvajalcem
oblikoval celostno grafično podobo, v kateri so zajete vse obvezne sestavine v skladu z
določili 9. člena Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006, ki določa, da vsi ukrepi za informiranje
in obveščanje javnosti, namenjeni upravičencem, potencialnim upravičencem in javnosti
vključujejo:
- simbol Evropske unije v skladu z grafičnimi smernicami iz Priloge I (omenjene
uredbe) in sklicevanje na EU;
- sklicevanje na zadevni sklad:
• za ESRR: »Evropski sklad za regionalni razvoj«
• za Kohezijski sklad: »Kohezijski sklad«
• za ESS: »Evropski socialni sklad«
- izjavo, ki jo izbere organ upravljanja in ki izpostavlja dodano vrednost posega
Skupnosti ter je po možnosti: »Naložba v vašo prihodnost«.
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013
Z namenom zagotavljanja večje transparentnosti na eni ter jasnosti in razumljivosti pri
izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti na drugi strani je OU oblikoval
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013. Omenjena navodila so namenjena tako OU, kot tudi
organu za potrjevanje, revizijskemu organu, PT, upravičencem, agentom in drugim
upravičencem pri izvajanju ukrepov informiranja in obveščanja javnosti o KS in SS v
programskem obdobju 2007-2013 in izvajanju svojih odgovornosti, pristojnosti ter nalog na
področju evropske kohezijske politike. V navodilih je natančneje določeno kdo, kdaj, kje in
kako je dolžan informirati in obveščati javnost. Navodila vsebujejo tudi podatke o kontaktnih
osebah v primeru posredovanja dodatnih informacij. Poleg tega pa navodila vsebujejo tudi
podatke o pravilni uporabi logotipa oz. zastave EU in slovenske nacionalne zastave, kot tudi
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obliko in vsebino seznama upravičencev, ki bo v skladu z določili 7. člena Uredbe Komisije
(ES) št. 1828/2006 vključeval navedbo oz. naziv upravičenca, naziv operacije ter višino
dodeljenih javnih sredstev.
Dodatek k navodilom pa predstavlja Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in
strukturnih skladov v Sloveniji, v katerem je natančneje predstavljen logotip skladov v
Sloveniji v omenjenem programskem obdobju ter oblikovne oz. grafične zahteve
označevanja.
Kontaktne osebe OU so od začetka veljavnosti omenjenih navodil - 13. oktobra 2007 - pa vse
do konca leta 2007 odgovorili na približno 50 vprašanj.
Dodatni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti (usposabljanja, izobraževanja,
delavnice)
OU je izvedel naslednje podporne ukrepe:
- Posvet na temo javnih naročil (29.3.2007)
- Seminar: Analiza stroškov in koristi ter projekti, ki ustvarjajo prihodek
(26.4.2007)
- Seminar: Strukturni skladi in regionalni razvoj (13.-14.9.2007)
Elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska javnih
sredstev, ki so dodeljena operacijam
Organ upravljanja bo pripravil seznam upravičencev, vključno z imeni operacij in
dodeljenimi zneski javnih sredstev za operacije ter ga objavil na spletni strani:
www.euskladi.si.
Dodatni ukrepi informiranja in obveščanja javnosti
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 – OP
RR
Predstavniki OU so v okviru svojih aktivnosti in pristojnosti seznanili z vsebino in izvajanjem OP
RR različne ciljne skupine (npr. GZS iz ekonomskega sektorja). OU je v okviru izvajanja OP RR
redno odgovarjal na zastavljena vprašanja vseh zainteresiranih, ki jih je prejel na elektronski
naslov. Tako je posebej za osrednje slovenske medije in medijske oddaje OU pripravili nekaj
odgovorov na zastavljena vprašanja oz. predstavitev s področja ESRR, ki predstavlja finančni
instrument za izvajanje vsebin OP RR. Namen pripravljenih vsebin je bil na pregleden način
predstaviti področji delovanja ESRR in OP RR.
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PRILOGE:
Pravne podlage, viri in dokumenti:
-

–
–
–
–

–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Uredba Sveta (ES) št. 1083/2006 z dne 11. julija 2006 o splošnih določbah o
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem
skladu (69. člen);
Uredba Komisije (ES) št. 1828/2006 z dne 8. decembra 2006 o pravilih za izvajanje
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu ter Uredbe
Komisije (ES) št. 1080/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za
regionalni razvoj (UL L, št. 371) z dne 27. 12. 2006;
Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v obdobju 2007-2013 (Uradni list RS, št. 41/07);
Nacionalni strateški referenčni okvir 2007–2013;
Odločba Komisije 18/VI/2007 o potrditvi nekaterih elementov nacionalnega
strateškega referenčnega okvira Slovenije CCI2007SI16UNS001 z oznako K (2007)
2514 končni.
Operativni program Krepitev regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013;
Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Krepitev
regionalnih razvojnih potencialov" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za
regionalni razvoj, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji CCI 2007SI161PO001 z
oznako K(2007) 4080;
Operativni program Razvoj okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013;
Odločba Komisije z dne 27/VIII/2007 o sprejetju operativnega programa "Razvoj
okoljske in prometne infrastrukture" pomoči Skupnosti Evropskega sklada za
regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki spada pod cilj konvergenca v Sloveniji
CCI 2007 SI 16 1 PO 002 z oznako K(2007) 4081;
Enotni programski dokument Republike Slovenije za programsko obdobje 2004-2006,
Vlada RS, december 2005;
Navodila za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013;
Priročnik celostne grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v Sloveniji;
Komunikacijski načrt informiranja in obveščanja javnosti o izvajanju operativnih
programov v programskem obdobju 2007-2013;
Navodilo organa upravljanja za spremljanje in poročanje o izvajanju kohezijske
politike v programskem obdobju 2007 – 2013;
Navodila organa upravljanja za izvajanje tehnične pomoči kohezijske politike 20072013.
Navodila za pripravo, prijavo in potrjevanje instrumentov za izvajanje kohezijske
politike v programskem obdobju 2007-2013;
Navodila organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007-2013;
Navodila organa upravljanja za izvajanje kontrol po 13. členu uredbe 1828/2006/ES;
Navodilih organa upravljanja za spremljanje izvajanja operativnih programov z
informacijskim sistemom ISARR.
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Seznam kratic:
CIS
EK
EPD
ESRR
ESS
FTE
IKT
ISARR
IS-PA
JAPTI
JASPERS
JR
JSRSP
KS
MF
MFERAC
MF-UNP
MG
MG-DEK
MIC
MIC
MK
MOP
MSP
MŠŠ
MVTZ
MZ
MzP
NO
NPU
NSRO
OP RČV
OP ROPI
OP RR
OP
OU
PT
PU
RP
RR
RRP
RS
SPS
SSN
SURS
SVLR
TP
Ur.l.
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Centralni informacijski sistem
Evropska Komisija
Enotni programski dokument 2004-2006
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad
Številno zaposlenih v okviru polnega delovnega časa
Informacijsko komunikacijska tehnologija
Informacijski sistem organa upravljanja
Informacijski sistem plačilnega organa (organa za potrjevanje)
Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije
»Joint Assistance in Supporting Projects in European Regions«
Javni razpis
Javni sklad RS za podjetništvo
Kohezijski sklad
Ministrstvo za finance
Enotni računalniško podprt računovodski sistem za izvrševanje proračuna
Ministrstvo za finance – Urad RS za nadzor proračuna
Ministrstvo za gospodarstvo
Ministrstvo za gospodarstvo – Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
Medpodjetniški izobraževalni center
Medpodjetniški izobraževalni centri MF
Ministrsrstvo za kulturo
Ministrstvo za okolje in prostor
Mala in srednja podjetja
Ministrstvo za šolstvo
Ministrstvo za visoko šolstvo, zananost in tehnologijo
Ministrstvo za zdravje
Ministrstvo za promet
Nadzorni odbor
Neposredni proračunski uporabniki (resorna ministrstva)
Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013
Operativni program Razvoja človeških virov 2007-2013
Operativni program Razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013
Operativni program Krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013
Operativni program
Organ upravljanja
Posredniško telo
Prednostna usmeritev
Razvojna prioriteta
Razsikovali centri odličnosti
Rezvojno raziskovalni projekti
Republike Slovenije
Slovenski podjetniški sklad
Sektor za sistem in nadzor
Statistični urad Republike Slovenije
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Tehnična pomoč
Uradni list
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