Letno poročilo 2008
o izvajanju
Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov
za obdobje 2007 - 2013

Ljubljana, 30. junij 2009
(dopolnitev oktober 2009)

LP OP RR 2008

KAZALO
1. OPREDELITEV OPERATIVNEGA PROGRAMA KREPITVE REGIONALNIH
RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007 - 2013 ................................................... 4
2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA ............................................ 6
2.1 Doseţek in analiza napredka ............................................................................................ 6
2.1.1.
Informacije o fizičnem napredku operativnega programa ................................. 7
2.1.2.
Finančne informacije za operativni program ................................................... 12
2.1.3.
Informacije o razčlenitvi uporabe skladov ....................................................... 14
2.1.4.
Pomoč ciljnih skupin ........................................................................................ 17
2.1.5.
Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč ...................................................... 19
2.1.6.
Kakovostna analiza .......................................................................................... 19
2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami ................... 20
2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti ......................................................... 21
2.3. Večje teţave in ukrepi za njihovo odpravo ................................................................... 21
2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa ................................................ 21
2.5. Bistvena sprememba v skladu s členom 57 Uredbe (ES) št. 1083/2006 ....................... 21
2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov .............................................................................. 22
2.6.1.
Dopolnjevanje z OP RČV ................................................................................ 22
2.6.2.
Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeţelja RS 2007–2013 (PRP)
.......................................................................................................................... 22
2.6.3.
Razmejitve med OP RR in OP ROPI ............................................................... 23
2.6.4.
Dodatne razmejitve in koordinacija ................................................................. 24
2.7. Postopki spremljanja ..................................................................................................... 25
3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH ............................................................ 27
3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost ...................... 27
3.1.1.
Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost ....... 31
3.1.2.
Spodbujanje podjetništva ................................................................................. 42
3.2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko razvojna infrastruktura ...................................... 48
3.2.1.
Gospodarsko-razvojna logistična središča ....................................................... 53
3.2.2.
Informacijska druţba ........................................................................................ 59
3.2.3.
Izobraţevalno-raziskovalna infrastruktura ....................................................... 69
3.3. Razvojna prioriteta: Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov ...................... 73
3.3.1.
Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva .............................................. 76
Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem OP RR ....................................................... 86
3.3.2.
Mreţenje kulturnih potencialov ....................................................................... 88
3.3.3. Športno-rekreacijska infrastruktura ........................................................................ 94
3.4. Razvojna prioriteta: Razvoj regij ............................................................................. 98
3.4.1.
Regionalni razvojni programi......................................................................... 102
3.4.2.
Razvoj obmejnih območij s Hrvaško ............................................................. 114
3.5. Tehnična pomoč .......................................................................................................... 122
4. Informiranje in obveščanje javnosti ............................................................................... 130
Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE ................................................ 137

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

2

LP OP RR 2008

KAZALO TABEL
Tabela 1: Seznam javnih razpisov in neposrednih potrditev operacij v letu 2008 .................... 7
Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR ................................................................. 9
Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP ............................................................................................ 10
Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP ............................................................................................ 10
Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP ............................................................................................ 11
Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP ............................................................................................ 11
Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2008 .................................................. 12
Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2008 do 31.12.2008 ............................ 13
Tabela 9: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2008 – kumulativno .... 13
Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah ............... 14
Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2008 .. 16
Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah ................................................... 17
Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete .............................................................. 28
Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete.................................................................. 29
Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP ......... 30
Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1. ....................................................... 32
Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1. ............................................ 37
Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2. ....................................................... 42
Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2. ............................................ 44
Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete ............................................................. 49
Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete.................................................................. 50
Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2.RP .......... 51
Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1. ....................................................... 54
Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1. ............................................ 57
Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2. ....................................................... 60
Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. – MG-DEK......................... 64
Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. – MVZT - DID ................... 65
Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3. ............................................ 71
Tabela 29: Finančni napredek 3. razvojne prioritete .............................................................. 74
Tabela 30: Fizični napredek 3. razvojne prioritete.................................................................. 75
Tabela 31: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3.RP .......... 76
Tabela 32: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1. ......................................... 77
Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1. ............................................ 83
Tabela 34: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2. ....................................................... 89
Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2. ............................................ 92
Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3. ....................................................... 94
Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3. ............................................ 96
Tabela 38: Finančni napredek 4. razvojne prioritete .............................................................. 99
Tabela 39: Fizični napredek 4. razvojne prioritete................................................................ 100
Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4.RP ........ 101
Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1. ..................................................... 103
Tabela 42: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1. .......................................... 106
Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2. ..................................................... 115
Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2. .......................................... 118
Tabela 45: Fizični napredek 5. razvojne prioritete - TP........................................................ 128
Tabela 46: Koledar izvedbe aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti ......................... 132
Tabela 47: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2008 ............................. 136

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

3

LP OP RR 2008

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
2008
3. junij 2009

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

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

27.8.2007 potrditev OP RR
Odločba št. K(2007) 4080
13.03.2008 je bil OSUN OP RR prvič posredovan EK preko
SFC 2007
11.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne
informacije št. 02900
30.04.2008 je OU posredoval odgovore na prošnjo za
dodatne informacije Št. 3083-28/2006/79
07.05.2008 je bil OSUN OP RR drugič posredovan na EK
preko SFC 2007
28.05.2008 je Komisija potrdila OSUN OP RR sprejela:
Postopek ocenjevanja skladnosti na podlagi člena 71 Uredbe
Sveta (ES) št. 1083/2006 - Sprejetje Komisije št. 04283
1. dopisna seja NO OP RR je potekala od 14. do 27.
februarja 2008;
2. redna seja NO OP RR je bila 30. maja 2008: Potrditev
osnutka Letnega poročila 2007 o izvajanju Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013
Zadnja veljavna Merila za izbor operacij, financiranih iz
sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, verzija 2.0, februar 2008,
predloţena in potrjena na 1. dopisni seji NO OP RR, ki je
potekala od 14. do 27.februarja 2008.
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Komunikacijski načrt

Komunikacijski načrt (KN) za izvajanje obveščanja javnosti
2007-2013 je bil 05.03.2008 prvič posredovan EK preko SFC
28.04.2008 je EK posredovala prošnjo za dodatne
informacije
27.06.2008 je OU posredoval dopolnjen KN za izvajanje
obveščanja javnosti 2007-2013
07.08.2008 je Komisija sporočila, da KN ustreza zahtevam
določenim v 2. členu Uredbe Sveta (ES) 1828/2006 št.
007665
Načrt vrednotenja
NO OP RR in ROPI se je seznanil in potrdil Načrt
vrednotenja na 2. redni seji NO OP RR in ROPI 30.05.2008.
Ostale aktivnosti OU v okviru Organizacija velikega dogodka 12. septembra 2008 v
OP RR in ROPI
Mariboru z naslovom »Z uresničevanjem ciljev Operativnega
programa razvoja človeških virov in Operativnega programa
regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo
prihodnost«.
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2. PREGLED IZVAJANJA OPERATIVNEGA PROGRAMA
2.1 Dosežek in analiza napredka
V letu 2008 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. Evropska komisija je 28.5.2008 potrdila Opis sistema upravljanja in nadzora za
Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (OP
RR).
2. Dne 30.05.2008 je Nadzorni odbor za OP RR in za OP ROPI na svoji 2. redni seji potrdil
Poslovnik nadzornega odbora za OP RR in OP ROPI ter Letni poročili za leto 2007 za oba
operativna programa.
3. V letu 2008 je OU potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor za
izbor operacij, in sicer: PU 1.1 tri javne razpise za izbor operacij, PU 1.2 dva javna razpisa
za izbor operacij, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU 2.2 en javni razpis za izbor
operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1 tri javne razpise za izbor
operacij (en javni razpis za izbor operacij je bil naknadno preklican), PU 3.2 en javni
razpis za izbor operacij, PU 3.3 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 4.1 dva javna
razpisa za izbo operacij in PU 4.2 en javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V
letu 2008 je OU potrdil spremembo treh instrumentov za izbor operacij (več v
nadaljevanju).
4. Organ upravljanja je 12. septembra 2008 v Mariboru izvedel veliki informativni dogodek
z naslovom »Z uresničevanjem ciljev Operativnega programa razvoja človeških virov in
Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost«.
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2.1.1. Informacije o fizičnem napredku operativnega programa
OU je v letu 2008 pregledal in potrdil v nadaljevanju navedene instrumente, kot načinov
izbora operacij (razen v enem primeru neposredne potrditve operacije, je šlo za javne razpise
za izbor operacij):
Tabela 1: Seznam javnih razpisov in neposrednih potrditev operacij v letu 2008
Datum
objave /
potrditve

PU Naziv

31.12.2008 1.2 Sprememba javnega razpisa za
sofinanciranje nakupa nove tehnološke
opreme v letu 2009 za mikro, mala in
srednje velika podjetja z najmanj 1 in
največ 249 zaposlenimi
12.12.2008 1.1 Javni razpis "Strateški raziskovalnorazvojni projekti v podjetjih"
20.11.2008 2.3 Novogradnja Medicinske fakultete
Univerze v Mariboru*
30.10.2008 3.1 Javni razpis za pridobitev sredstev
evropskega sklada za regionalni razvoj
– ESRR za izvedbo aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij**
19.9.2008 1.1 Javni razpis »Neposredne spodbude za
raziskovalno razvojne dejavnosti v
podjetjih – projekti 2008«
12.9.2008 1.2 Javni razpis za sofinanciranje nakupa
nove tehnološke opreme v letu 2009 za
mikro, mala in srednje velika podjetja z
najmanj 1 in največ 249 zaposlenimi
12.9.2008 3.2 Javni razpis za sofinanciranje projektov
javne kulturne infrastrukture v okviru
Evropskega sklada za regionalni razvoj,
v okviru operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, v
okviru razvojne prioritete "Povezovanje
naravnih in kulturnih potencialov" in
prednostne usmeritve 3.2. "Mreţenje
kulturnih potencialov"
5.9.2008
3.3 Javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v športnorekreacijsko infrastrukturo – II
5.9.2008
3.1 Javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v mladinsko
turistično infrastrukturo - mladinski
centri
1.8.2008
2.1 Javni razpis za sofinanciranje projektov
izgradnje tehnoloških parkov in
podjetniških inkubatorjev v okviru
gospodarsko-razvojno-logističnih
središč
1.8.2008
4.1 Četrti javni razpis za prednostno
usmeritev »regionalni razvojni
programi« v okviru Operativnega

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

Vir

Posredniško telo / Razpisana /
agent
potrjena
vrednost

Ur.l.RS št.
126/2008

Slovenski
podjetniški sklad

34.871.695

Ur.l.RS št.
117/2008
/

TIA

26.356.458

MVZT

24.900.000

Ur.l.RS št.
103/2008

MG

4.200.000

Ur.l.RS št.
89/2008

Javna agencija RS
za podjetništvo in
tuje investicije
Slovenski
podjetniški sklad

8.000.000

Ur.l.RS št.
88/2008

MK

5.462.500

Ur.l.RS št.
86/2008

MŠŠ

20.000.000

Ur.l.RS št.
86/2008

MŠŠ

6.588.231

Ur.l.RS št.
79/2008

Javna agencija RS
za podjetništvo in
tuje investicije

50.000.000

Ur.l.RS št.
79/2008

SVLR

40.055.696

Ur.l.RS št.
88/2008

18.780.000
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programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete »razvoj regij«
1.2 Sprememba javnega razpisa za
Ur.l.RS št.
Slovenski
16.576.137
sofinanciranje nakupa nove tehnološke 59/2008
podjetniški sklad
opreme v letu 2008 za mikro, mala in
srednje velika podjetja z najmanj 1 in
največ 9 zaposlenimi
6.6.2008
3.1 Dopolnitev javnega razpisa za
Ur.l.RS št.
MG
8.000.000
pridobitev sredstev Evropskega sklada
56/2008
za regionalni razvoj – ESRR – Dvig
konkurenčnosti turističnega
gospodarstva – Turistična infrastruktura
objavljenega v Uradnem listu RS, št.
51/07, 83/07 in 122/07
18.4.2008 1.1 Javni razpis "Neposredne spodbude za
Ur.l.RS št.
TIA
42.000.000
skupne razvojno-investicijske projekte - 38/2008
Projekti 2008"
4.4.2008
3.3 Javni razpis za zbiranje predlogov za
Ur.l.RS št.
MŠŠ
18.000.000
sofinanciranje investicij v športno33/2008
rekreacijsko infrastrukturo - I
7.3.2008
1.2 Javni razpis za sofinanciranje nakupa
Ur.l.RS št.
Slovenski
10.576.136
nove tehnološke opreme v letu 2008 za 23/2008
podjetniški sklad
mikro, mala in srednje velika podjetja z
najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi
7.3.2008
4.1 Tretji javni razpis za prednostno
Ur.l.RS št.
SVLR
155.181.775
usmeritev "Regionalni razvojni
23/2008
programi" v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013,
razvojne prioritete "Razvoj regij"
29.2.2008 2.2 Popravki javnega razpisa za pridobitev Ur.l.RS št.
MG
47.427.975
sredstev Evropskega sklada za
21/2008
regionalni razvoj - ESRR; 2. Razvojna
prioriteta: Gospodarsko-razvojna
infrastruktura; Prednostna usmeritev:
2.2. Informacijska druţba; Projekt
gradnja, upravljanje in vzdrţevanje
odprtega širokopasovnega omreţja
elektronskih komunikacij v lokalni
skupnosti
22.2.2008 4.2 Drugi javni razpis za prednostno
Ur.l.RS št.
SVLR
11.344.389
usmeritev "Razvoj obmejnih območij s 18/2008
Hrvaško" v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obodbje 2007-2013,
razvojne prioritete "Razvoj regij"
15.2.2008 2.2 Javni razpis za spodbujanje
Ur.l.RS št.
MVZT
4.639.673
raziskovalno razvojnih projektov
16/2008
razvoja e-vsebin in e-storitev
* Neposredna potrditev operacije »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«
**Javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij je bil naknadno preklican
13.6.2008

V letu 2008 je OU tako potrdil izvedbo sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor za
izbor operacij, in sicer: PU 1.1 tri javne razpise za izbor operacij, PU 1.2 dva javna razpisa za
izbor operacij, PU 2.1. en javni razpis za izbor operacij, PU 2.2 en javni razpis za izbor
operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev operacije, PU 3.1 tri javne razpise za izbor operacij
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(en javni razpis za izbor operacij je bil nakadno preklican), PU 3.2 en javni razpis za izbor
operacij, PU 3.3 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 4.1 dva javna razpisa za izbo operacij
in PU 4.2 en javni razpis za izbor operacij (več v nadaljevanju). V letu 2008 je OU potrdil
spremembo treh instrumentov za izbor operacij (več v nadaljevanju).
V nadaljevanju poglavja 2.1.1 Informacije o fizičnem napredku operativnega programa je
predstavljeno doseganje fizičnih kazalnikov na ravni OP RR in predstavitev podrobnejših
ključnih kazalnikov na ravni razvojnih prioritet:
Tabela 2: Kazalniki operativnega programa OP RR
Naziv kazalnika

Vrsta
Izhodiščno Načrtovana
kazalnika
stanje
vrednost 2013
2007

Vir

Dosežena
vrednost
2007

Dosežena
vrednost
2008

Površina na novo
opremljenih komunalnih
zemljišč namenjenih
Učinek
2100
CIS
0
0
gospodarskemu razvoju
(ha)
Število novih
Učinek
253.000
+10.000
APEK
0
0
širokopasovnih priključkov
Povečanje nočitvenih
CIS/
Učinek
5.000
n.p.*
n.p.*
kapacitet
SURS**
Število podprtih podjetij
Učinek
625
CIS
32
449
Število novih inovacij in
Rezultat
150
CIS
0
0
patentov - celotno obdobje
Deleţ prebivalstva, ki redno
Rezultat
54
80
SURS
54
58
uporablja internet (%)
Prenočitve turistov (v
Rezultat
7,6
8,4
SURS
8,2
8,4
milijonih)
Število novo ustvarjenih
Rezultat
11.600
CIS
0
1****
bruto delovnih mest***
Povečanje dodane vrednosti
na zaposlenega v podjetjih,
prejmnikih sredstev
(najmanj 24 mesecev po
za 7,6%
Vpliv
CIS
0
0
zaključku projekta na dan
31.12. glede na 31.12. pred
začetkom izvajanja
projekta)
Zaustavitev negativnega
trenda povečevanja
regionalnih razlik - izraţen
34,2%
SURS/
Vpliv
n.p.
n.p.
v koeficientu variacije
SVLR
Indeksa razvojne
ogroţenosti
* ni razpoloţljivih podatkov
** vir podatka ni CIS, ampak SURS, ki zagotavlja podatke z dvoletnim zamikom (v Statističnem letopisu).
*** Število novih ustvarjenih delovnih mest na ravni OP RR je seštevek ključnih kazalnikov »core indikatorjev«
številka 1 - število novo ustvarjenih delovnih mest in sicer 3.100 na 1. RP, 3.800 na 2. RP in 3.700 na 4. RP ter
»core indikatorja« številka 35 – število novo ustvarjenih bruto delovnih mest v turizmu 1.000 na 3. RP
**** na 1. RP, 2. RP, 3. RP (ključni kazalnik št. 35) ni razpoloţljivih podatkov o številu novo ustvarjenih bruto
delovnih mest, zato doseţena vrednost prikazuje zgolj doseţeno vrednost v letu 2008 na 4. RP.
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Tabela 3: Ključni kazalniki 1. RP
Šifre
Naziv kazalnika
ključnih
kazalnikov
4

7

8

10

1

Število podprtih zasebnih
raziskovalno-razvojnih
projektov
Število podprtih projektov
majhnih in srednjih
podjetij

-

od tega za
novonastala podjetja
(sklad tveganega
kapitala)

Spodbujena zasebna vlaganja
v podprtih projektih (mio. €) celotno obdobje
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest

Vrsta
kazalnika

Učinek

Izhodiščno Načrtovan
stanje
a vrednost
2007
2013

8

200
(MG 140
MVZT 60)

Dosežena
vrednost
2007

Dosežena
vrednost
2008

0

MG: 52
MVZT: 0

Rezultat

145

800

0

MG: 27
MVZT: 0
(PU 1.1)
MG 314
(PU 1.2) **

Rezultat

0

21

0

0

Rezultat

53

390

0

120,4

Rezultat

0

3.100

0

n.p.*

Dosežena
vrednost
2007

Dosežena
vrednost
2008

Vir: MG, MVZT
* še ni razpoloţljivih podatkov
** število ţe izvedenih in izplačanih projektov PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.)

Tabela 4: Ključni kazalniki 2. RP
Šifre
Naziv kazalnika
ključnih
kazalnikov

11

Število podprtih projektov estoritev in e-vsebin

Povečanje števila prebivalcev z
moţnostjo dostopa do
12
širokopasovnega priključka kot
posledica sofinanciranih
aktivnosti
Število novo ustvarjenih bruto
1
delovnih mest
Viri: MG, MVZT, MVZT

Vrsta
kazalnika

Izhodiščno Načrtovan
stanje
a vrednost
2007
2013

Učinek

0

30

0

12

Rezultat

600.000

+30.000

0

0

Rezultat

0

3.800

0

n.p.*

* še ni razpoloţljivih podatkov
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Tabela 5: Ključni kazalniki 3. RP
Šifre
ključnih
kazalnikov

Vrsta
kazalnika

Izhodiščno
stanje
2007

Število podprtih projektov s
področja turizma

Učinek

12

125

32

44

Število novo ustvarjenih
bruto delovnih mest v
turizmu

Rezultat

0

1.000

0

n.p.*

Naziv kazalnika

Načrtovana Dosežena Dosežena
vrednost
vrednost vrednost
2013
2007
2008

34

35

Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo.
* še ni razpoloţljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30

Tabela 6: Ključni kazalniki 4. RP
Šifre
ključnih
kazalnikov

Naziv kazalnika

Površina prenovljenih in
saniranih degradiranih
območij namenjenih
gospodarskemu razvoju (ha)
26
Št. prebivalcev, ki bodo
priključeni na kanalizacijski
sistem v aglomeracijah
manjših od 2000 PE
25
Št. prebivalcev, ki bodo
imeli kvalitetnejši in
varnejši vodovodni sistem
1
Število novo ustvarjenih
bruto delovnih mest
Vir: SVLR, SURS

Vrsta
kazalnika

Izhodiščno Načrtovana
stanje
vrednost
2007
2013

Dosežena
vrednost
2007

Dosežena
vrednost
2008

29

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

Učinek

359
(3,59 km2)

550
(5,5 km2)

0

0

Rezultat

0
(61.000)

+ 60.000
(121.000)

0

+ 536
(61.536)

Rezultat

0
(1.400.700)

+ 70.000
(1.470.700)

0

+ 20.697
(1.421.397)

Rezultat

0

3.700

0

1
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2.1.2. Finančne informacije za operativni program
Tabela 7: OP RR – finančne informacije na dan 31.12.2008
stanje 31.12.08

OP RR

Pravice porabe 2007-2013

% glede na pravice porabe
2007

2007-2008

2007-2013
-

EU del
SLO del

1.709.749.522
301.720.511

-

-

EU in SLO del

2.011.470.033

-

-

-

EU del
SLO del

310.932.694
54.870.476

-

-

18,2
18,2

EU in SLO del

365.803.170

-

-

18,2

EU del
SLO del

601.983.459
106.232.376

-

-

35,2
35,2

EU in SLO del

708.215.835

-

-

35,2

EU del

682.419.909

219,5

113,4

39,9

64.017.057

-

-

-

EU in SLO del

746.436.965

204,1

105,4

37,1

EU del

627.342.929

201,8

104,2

36,7

57.283.380

-

-

-

EU in SLO del

684.626.309

187,2

96,7

34,0

EU del
SLO del

529.037.055
41.792.648

170,1
-

87,9
-

30,9
-

EU in SLO del

570.829.704

156,0

80,6

28,4

692.582.262
1.263.411.965
164.890.809
12.035.938

53,0
-

27,4
-

9,6
-

EU in SLO del

176.926.746

48,4

25,0

8,8

EU del

155.870.559

50,1

25,9

9,1

11.750.695

-

-

-

167.621.254

45,8

23,7

8,3

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

13.143.960

4,2

2,2

0,8

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

SLO del

SLO del

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

SLO del
EU in SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru OP RR je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 746.436.965 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 684.626.309 EUR,
 podpisanih pogodb za 570.829.704 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
692.582.262 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 176.926.746 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 13.143.960 EUR
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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Tabela 8: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2008 do 31.12.2008
Sklad

Izdatki
Izdatki, ki so Ustrezni javni
prijavljeni jih plačali
prispevek
Komisiji
upravičenci,
navedeni v
zahtevkih za
plačila,
poslanih
organu za
upravljanje**

Zase
bni
izdat
ki*

Izdatki, ki jih
je plačal
organ,
odgovoren za
plačila
upravičencem

ESRR-OP RR

0

167.621.255

167.621.255

0

1. RP

0

45.053.462

45.053.462

0

0

2. RP

0

2.071.629

2.071.629

0

0

3. RP

0

24.663.036

24.663.036

0

2.917.565

4. RP

0

94.031.092

94.031.092

0

10.226.395

Skupna
plačila,
prejeta od
Komisije

13.143.960 51.292.485,66

Valuta Datum
Vrsta
transakci transakcije
je

EUR 20.3.2008

Predplačilo
EK

5. RP
0
1.802.036
1.802.036
0
0
Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)
* velja le za operativne programe, izraţene v skupnih stroških.
** podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je
enak polju Ustrezni javni prispevek.

Tabela 9: Skupna plačila, prejeta od Komisije od 1.1.2007 do 31.12.2008 – kumulativno
Sklad

Izdatki
Izdatki, ki so Ustrezni javni
prijavljeni jih plačali
prispevek
Komisiji
upravičenci,
navedeni v
zahtevkih za
plačila,
poslanih
organu za
upravljanje**

Zaseb
ni
izdatk
i*

Izdatki, ki jih
je plačal
organ,
odgovoren za
plačila
upravičencem

ESRR-OP RR

0

176.926.747

176.926.747

0

1. RP

0

45.053.462

45.053.462

0

0

2. RP

0

2.071.629

2.071.629

0

0

3. RP

0

24.663.036

24.663.036

0

2.917.565

4. RP

0

103.055.366

103.055.366

0

10.226.395

Skupna
plačila,
prejeta od
Komisije

13.143.960 85.487.476,10

Valuta Datum
transak
cije

EUR

Vrsta
transakcije

Predplačilo
EK

5. RP
0
2.083.254
2.083.254
0
0
Vir: IS-PA, MF (PRILOGA XVIII Uredbe (ES) 1828/2006)
* velja le za operativne programe, izraţene v skupnih stroških.
** podatek iz polja Izdatki, ki so jih plačali upravičenci, navedeni v zahtevkih za plačila, poslanih organu za upravljanje, je
enak polju Ustrezni javni prispevek.
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2.1.3.

Informacije o razčlenitvi uporabe skladov

Slovenija bo usmerila razpoloţljiva sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj (v
nadaljevanju ESRR), drugih finančnih virov in sredstva ustreznega lastnega sofinanciranja v
gospodarsko konvergenco drţave na podlagi kriterijev trajnostnega razvoja, kjer gre
prvenstveno za izboljšanje pogojev rasti in zaposlovanja z vlaganjem v fizične in človeške
vire, inovacije v druţbi znanja, zmoţnost prilagajanja gospodarskim in socialnim
spremembam ter varovanje okolja. Na ta način ţeli Slovenija doseči dolgoročno vizijo in cilje
razvoja Slovenije. Za doseganje ciljev konvergence so bile do konca leta 2008 dodeljena
sredstva Skupnosti v višini 627.342.929 EUR. V spodnji tabeli je navedena okvirna
kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah:
Tabela 10: Kumulativna razčlenitev dodelitve prispevka Skupnosti po kategorijah
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
Oblika
tema
financiranja
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
03
01
03
01
04
01
04
01
08
01
08
01
08
01
08
01
08
01
08
01
09
01
09
01
09
01
09
01
09
01
09
01
10
01
10
01
11
01
11
01
23
01
23
01
23
01
23
01
23
01

Razsežnost 3
Ozemlje
Urbano (01)
Ruralno (05)
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Razsežnost 4

01
05
01
05
01
05
01
05
01
01
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01

Gospodarska
dejavnost
22
22
11
11
12
12
00
00
12
18
6
6
6
6
8
8
14
14
6
6
22
22
21
21
10
10
16
16
9
9
11
11
20

Razsežnost 5
Znesek prispevka
Skupnosti*
Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0

4.688.288,50
3.217.762,95
5.656.139,09
4.214.958,80
2.317.695,98
1.727.148,66
4.894.874,28
3.647.663,73
9.422.648,00
24.900.000,00
31.669.121,68
4.774.056,32
35.278.082,16
5.318.099,84
24.548.509,61
3.700.638,39
23.883.182,08
5.349.598,92
3.126.352,75
2.329.760,25
7.151.878,38
5.329.584,76
3.749.647,25
2.794.239,75
21.247.529,08
5.958.013,92
1.416.538,08
584.221,92
3.634.986,51
2.708.794,49
7.269.324,89
5.417.105,99
4.571.265,65
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23
23
23
45
45
45
45
46
46
52
52
55
55
55
55
55
55
56
56
57
57
57
57
58
58
58
58
58
58
59
59
59
59
61
61
61
61
75
75
79
79
85
86

01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01
01

05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
01

20
21
21
11
11
21
21
22
22
11
11
9
9
6
6
14
14
11
11
14
14
22
22
22
22
12
12
9
9
21
21
9
9
11
11
21
21
21
21
22
22
00
00

SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SKUPAJ:

3.406.510,35
9.706.451,45
15.971.991,55
13.977.765,37
10.416.240,51
13.977.765,37
10.416.240,51
30.607.952,86
22.809.067,84
19.521.734,61
14.547.610,26
6.061.635,45
4.517.134,97
2.469.407,67
1.694.854,84
17.946.900,11
4.019.929,89
7.072.557,87
5.270.475,06
25.548.502,59
5.722.614,41
2.616.907,37
586.161,63
5.125.312,07
3.819.386,13
2.770.120,32
2.064.295,60
1.125.325,49
838.593,34
4.970.686,69
3.704.159,19
654.388,21
487.650,55
5.702.848,49
4.249.766,67
5.936.878,74
4.424.166,18
599.372,33
446.652,68
22.087.975,72
4.947.490,28
24.604.081,57
3.399.653,43
627.342.929

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Slovenija bo na ravni OP RR namenila doseganju t.i. »Lizbonskih programov« okvirno 65%
razpoloţljivih 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 izobraţevanja in raziskovalno-razvojne dejavnosti,
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- 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 priloţnosti Slovenije in celotnega gospodarstva. V spodnji
tabeli je navedena okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta
2008 (okvirno 45,74% vrednosti podpisanih pogodb).
Tabela 11: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje do konca leta 2008
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema
Oblika financiranja
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
03
01
03
01
04
01
04
01
08
01
08
01
08
01
08
01
08
01
08
01
09
01
09
01
09
01
09
01
09
01
09
01
10
01
10
01
11
01
11
01
52
01
52
01

Razsežnost 3
Ozemlje
Urbano (01)
Ruralno (05)

Razsežnost 4

01
05
01
05
01
05
01
05
01
01
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05

Gospodarska
dejavnost
22
22
11
11
12
12
00
00
12
18
6
6
6
6
8
8
14
14
6
6
22
22
21
21
10
10
16
16
11
11

Razsežnost 5

Znesek
prispevka
Skupnosti*

Lokacija
SI0
4.688.288,50
SI0
3.217.762,95
SI0
5.656.139,09
SI0
4.214.958,80
SI0
2.317.695,98
SI0
1.727.148,66
SI0
4.894.874,28
SI0
3.647.663,73
SI0
9.422.648,00
SI0 24.900.000,00
SI0 31.669.121,68
SI0
4.774.056,32
SI0 35.278.082,16
SI0
5.318.099,84
SI0 24.548.509,61
SI0
3.700.638,39
SI0 23.883.182,08
SI0
5.349.598,92
SI0
3.126.352,75
SI0
2.329.760,25
SI0
7.151.878,38
SI0
5.329.584,76
SI0
3.749.647,25
SI0
2.794.239,75
SI0 21.247.529,08
SI0
5.958.013,92
SI0
1.416.538,08
SI0
584.221,92
SI0 19.521.734,61
SI0 14.547.610,26
SKUPAJ: 286.965.579,99

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij
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2.1.4.

Pomoč ciljnih skupin

V tabeli v nadaljevanju je prikazan nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah, na katere
se smiselno navezujejo v okviru OP RR potrjeni instrumenti v letu 2008.
Tabela 12: Nabor ciljnih skupin po prednostnih usmeritvah

Javni razpis za spodbujanje
2.2. raziskovalno razvojnih projektov
razvoja e-vsebin in e-storitev

4.2.

1.2.

4.1.

3.3.

Ciljna skupina za posamezne e-storitve, aplikacije in e-vsebine so vsa
podjetja, javni in zasebni zavodi, znanstvenoraziskovalne institucije ter
drugi, posebno pozornost pa je treba nameniti starejšim, ljudem s
posebnimi potrebami (gibalno ovirani, slepi in slabovidni, gluhi in
naglušni) ter ljudem, ţivečim na ruralnih področjih. E-vsebine, ki bodo
nastale v okviru programa, bodo dostopne strokovni in širši javnosti v
skladu z obstoječo zakonodajo.

Drugi javni razpis za prednostno
usmeritev »razvoj obmejnih območij
s Hrvaško« v okviru operativnega Namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na
programa krepitve regionalnih
teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko
razvojnih potencialov za obdobje
Hrvaško
2007-2013, razvojne prioritete
»Razvoj regij«
Javni razpis za sofinanciranje
nakupa nove tehnološke opreme v
Mikropodjetja, mala in srednje-velika podjetja, še posebej novonastala
letu 2008 za mikro, mala in srednje
podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja.
velika podjetja z najmanj 1 in največ
9 zaposlenimi
Tretji javni razpis za prednostno
usmeritev »regionalni razvojni
Samoupravne lokalne skupnosti, za določene operacije pa tudi subjekt
programi« v okviru operativnega
spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega
programa krepitve regionalnih
ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost, če Sveti regij v okviru
razvojnih potencialov za obdobje
izvedbenih načrtov sprejmejo takšno odločitev.
2007-2013, razvojne prioritete
»razvoj regij«
Javni razpis za zbiranje predlogov
za sofinanciranje investicij v
Javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti
športno-rekreacijsko infrastrukturo – drţave in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter
I, ki se sofinancira iz Evropskega izkoriščanju moţnosti, ki jih ponujajo oblike javnega-zasebnega
sklada za regionalni razvoj v
partnerstva.
programskem obdobju 2007 do 2013

Javni razpis Neposredne spodbude
1.1. za skupne razvojno-investicijske
projekte – projekti 2008
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Podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane s
podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre
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raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju prednostne
usmeritve lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k
doseganju zastavljenih ciljev, kot so neprofitne in nevladne
organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraţevalno-raziskovalne
institucije ipd.
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Javni razpis za sofinanciranje
projektov izgradnje tehnoloških
2.1. parkov in podjetniških inkubatorjev
v okviru gospodarsko-razvojnologističnih središč
-

Območja regij in občine z izrazitim potencialom za gospodarsko
rast, kot je lega glede na prometna vozlišča (npr. pomembna cestna
in ţelezniška vozlišča, bliţina letališč), koncentracija oziroma
bliţina institucij znanja (visokošolske,raziskovalne in razvojne
ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz.
ustrezno izobraţene delovne sile, ki predstavljajo z vidika
nacionalnega pomena pomembno gospodarsko razvojno logistično
območje;
občine, ki izkazujejo razvojni zaostanek oziroma območja, kjer
obstoječa infrastruktura ne omogoča lokalnega razvoja
gospodarstva;
različne institucije (podjetja, zavodi, visokošolske in druge
izobraţevalne ustanove, raziskovalne ustanove ipd.), ki se
povezujejo s podobnimi subjekti na določenem področju v celoto;v
primeru med-podjetniških izobraţevalnih centrov (MIC) tudi
zdruţenja delodajalcev in zbornice.

Četrti javni razpis za prednostno
usmeritev »regionalni razvojni
Samoupravne lokalne skupnosti, za določene operacije pa tudi subjekt
programi«v okviru operativnega
spodbujanja razvoja na regionalni ravni ali javni zavod, katerega
4.1. programa krepitve regionalnih
ustanovitelj je samoupravna lokalna skupnost, če Sveti regij v okviru
razvojnih potencialov za obdobje
izvedbenih načrtov sprejmejo takšno odločitev.
2007-2013, razvojne prioritete
»razvoj regij«
Javni razpis za sofinanciranje
operacij javne kulturne
infrastrukture, v okviru ESRR, v
Republika Slovenija (ministrstva pristojna za drţavne spomenike v
okviru OP RR, v okviru razvojne
drţavni lasti), Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne
3.2.
prioritete "Povezovanje naravnih in organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki
kulturnih potencialov" in prednostne iz gospodarskega sektorja, javni zavodi ipd.
usmeritve 3.2. "Mreţenje kulturnih
potencialov"
Javni razpis za izbor operacij za
Predvsem samostojni podjetniki posamezniki, gospodarske druţbe,
sofinanciranje investicij v mladinsko občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, druţbe in društva,
3.1.
turistično infrastrukturo - mladinski javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske
centri
dejavnosti – mladinski centri.
Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej
Javni razpis za izbor operacij za
infrastruktura v lasti drţave in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela
3.3. sofinanciranje investicij v športnovečnamenskosti ter izkoriščanju moţnosti, ki jih ponujajo oblike
rekreacijsko infrastrukturo - II
javnega-zasebnega partnerstva.
Javni razpis za sofinanciranje
1.2. nakupa nove tehnološke opreme v
letu 2009

So mikropodjetja, mala in srednje-velika podjetja, še posebej
novonastala podjetja, inovativna podjetja ter podjetja s potencialom
rasti in razvoja.

To so podjetja, skupine podjetij ter raziskovalne organizacije, povezane
s podjetji in drugimi subjekti inovacijskega okolja v raziskovalne centre
Javni razpis za "Neposredne
odličnosti ter druge oblike povezav (ob upoštevanju prioritetnih
spodbude za raziskovalno razvojne raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju prednostne
1.1.
dejavnosti v podjetjih - Projekti
usmeritve lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k
2008"
doseganju zastavljenih ciljev, kot so neprofitne in nevladne
organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraţevalno-raziskovalne
institucije ipd.
Javni razpis za pridobitev sredstev
To so Republika Slovenija (ministrstva pristojna za drţavne spomenike
Evropskega sklada za regionalni
v drţavni lasti), Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine, nevladne
3.1. razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti
organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki
Regionalnih destinacijskih
iz gospodarskega sektorja, javni zavodi ipd.
organizacij
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Upravičenci v projektih iz prednostne usmeritve bodo predvsem
visokošolske, raziskovalne pa tudi drţavne institucije ter institucije za
promocijo oziroma popularizacijo znanosti, in sicer tiste med njimi,
NPO "Novogradnja Medicinske
2.3.
katerih delovanje je nacionalnega pomena in sodi na prednostna
fakulktete Univerze v Mariboru"
področja razvoja, opredeljena v nacionalnih strateških dokumentih, in
katerih investicije bodo prispevale k doseganju ciljev operativnega
programa.
To so 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
Javni razpis "Strateški raziskovalno- raziskovalnih in tehnoloških področij). Pri izvajanju prednostne
1.1.
razvojni projekti podjetij"
usmeritve lahko sodelujejo tudi druge institucije, ki prispevajo k
doseganju zastavljenih ciljev, kot so neprofitne in nevladne
organizacije, javni in zasebni zavodi, izobraţevalno-raziskovalne
institucije ipd.

2.1.5.

Povrnjena ali ponovno uporabljena pomoč

V letu 2008 informacije o uporabi povrnjene ali ponovno uporabljene pomoči po preklicu
pomoči iz Uredbe (ES) št. 1083/2006 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 letu 2008 je OU potrdil izvedbo
sedemnajstih instrumentov, kot načinov za izbor za izbor operacij, in sicer: PU 1.1 tri javne
razpise za izbor operacij, PU 1.2 dva javna razpisa za izbor operacij, PU 2.1. en javni razpis
za izbor operacij, PU 2.2 en javni razpis za izbor operacij, PU 2.3 eno neposredno potrditev
operacije, PU 3.1 tri javne razpise za izbor operacij (en javni razpis za izbor operacij je bil
nakadno preklican), PU 3.2 en javni razpis za izbor operacij, PU 3.3 dva javna razpisa za
izbor operacij, PU 4.1 dva javna razpisa za izbo operacij in PU 4.2 en javni razpis za izbor
operacij (več v nadaljevanju). V letu 2008 je OU potrdil spremembo treh instrumentov za
izbor operacij (več v nadaljevanju).
Podrobnejše doseganje načrtovanih kazalnikov je opredeljeno v okviru posamezne razvojne
prioritete. Kazalniki na ravni OP RR so navedeni v tabeli 2, ključni kazalniki na ravni RP pa v
tabelah 3, 4, 5 in 6..
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2.1.6.1 Sodelovanje s socialnimi partnerji in nevladnimi organizacijami
OP RR predvideva, da je nadzorni odbor sestavljen po načelu partnerstva, pri čemer so v njem
zastopani med drugim tudi socialni partnerji in nevladne organizacije. Pri sestavi in delovanju
nadzornega odbora je dan poseben poudarek področjem enakih moţnosti med moškimi in
ţenskami, nediskriminaciji ter področju trajnostnega razvoja in varovanju okolja. Vključeni
so naslednji gospodarski in socialni partnerji:
-

predstavnik Gospodarske zbornica Slovenije,
predstavnik Obrtno podjetniške zbornice Slovenije,
predstavnik Zveze svobodnih sindikatov Slovenije,
predstavnik KNSS - neodvisnost, konfederacija novih sindikatov Slovenije,
predstavnik Konfederacije sindikatov PERGAM Slovenije,
predstavnik Zdruţenja delodajalcev Slovenije,
predstavnik Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Na predlog nevladnih organizacij Zavoda Center za informiranje, sodelovanje in razvoj
nevladnih organizacij - CNVOS, Zdruţenja slovenskih ustanov - ZSU in Zveze društvenih
organizacij Slovenije – ZDOS so vključeni štirje predstavniki NVO in sicer:
- trije predstavniki s področja varstva okolja in trajnostnega razvoja in
- predstavnik s področja enakih moţnosti.
Dodatno je bil v NO OP RR in ROPI vključen tudi predstavnik invalidskih organizacij:
- predstavnik Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije in Zavoda invalidskih
podjetij Slovenije.
Načelo enakih moţnosti se uresničuje na različnih stopnjah izvajanja Evropskega sklada za
regionalni razvoj in OP RR - programiranje, izvjajanje, spremljanje in vrednotenje.
Zagotavljanje načela enakih moţnosti, ki izhaja iz 16. člena Uredbe 1083/2006, se izvaja v
okviru OP RR kot horizontalni ukrep, kjer je to izvedljivo in utemeljeno. Posebna pozornost
je namenjena dostopu (predvsem invalidov in drugih funkcionalno oviranih ljudi) do
infrastrukturnega okolja, informacij in komunikacij.
Izvajanje OP RR tako učinkuje na spodbujanje enakih moţnosti na ravni izvedbe
instrumentov (javni razpis za izbor operacij, neposredna potrditev operacije).
Smiselno zagotavljanje enakih moţnosti predstavlja pogoj v javnih razpisih, ki se upošteva
tako s strani posredniških teles kot izvajalcev razpisov kot tudi posameznih upravičencev. V
pogodbi o sofinanciranju med posredniškim telesom in upravičencem se lahko smiselno
določijo obveznosti upravičencev, ki zadevajo spoštovanje načela enakih moţnosti, v skladu s
16. členom Uredbe 1083/06 in relevantno nacionalno zakonodajo.
Spodbujanje enakih moţnosti se uresničuje tudi v okviru meril za izbor operacij, ki jih je
potrdil nadzorni odbor. Merila za izbor operacij predstavljajo najširša merila, ki omogočajo
realizacijo ciljev horizontalne teme enakih moţnosti. Tako je zagotovljeno, da se lahko pri
pripravi posameznih instrumentov oblikujejo specifična merila (v okviru najširših meril), ki se
nanašajo na načelo enakih moţnosti in prispevajo k doseganju ciljev le-tega.
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Načelo enakih moţnosti se smiselno upošteva, saj gre v okviru OP RR predvsem za
infrastrukturne, investicijske in razvojno-inovativne projekte, kjer je potrebno zagotoviti
ustrezno dostopnost do infrastrukture in informacijsko-komunikacijskih orodij. Posamezni
ukrepi (npr. informacijska druţba) še dodatno prispevajo k enakim moţnostim, saj imajo
namen zagotoviti čim širši dostop do IKT storitev za vse skupine uporabnikov.
Dodatno velja izpostaviti usklajenost in dopolnjevanje aktivnosti OP RR in OP RČV (ki
vsebuje naloţbe v človeške vire in izobraţevalne sisteme), ki je izrednega pomena, saj
omogoča doseganje ciljev obeh OP, vključno s spodbujanjem enakih moţnosti.

2.2. Informacije o skladnosti z zakonodajo Skupnosti
Do sedaj nismo evidentirali teţav 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 2007–20131, 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 2008 ni bilo večjih teţav, ki bi nastopile pri izvajanju OP RR.

2.4. Spremembe v okviru izvajanja operativnega programa
V letu 2008 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 2008 v okviru OP RR ni bilo evidentiranih sprememb, kot so opredeljene s 57. členom
Uredbe (ES) št. 1083/2006.

1

Uredba o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v RS v obdobju 2007–2013 je
bila sprejeta 11.5.2007 v Ur.l. RS št. 41/07 , spremenjena 6.3.2009 v Ur.l.RS št. 17/09
junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

21

LP OP RR 2008

2.6. Dopolnjevanje drugih instrumentov

2.6.1.

Dopolnjevanje z OP RČV

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. Dopolnilno financiranje do konca leta 2008 v okviru izvajanja OP RR ni bilo
uporabljeno, bilo pa je uporabljeno dopolnilno financiranje z OP RR v okviru delovanja OP
RČV in sicer v primeru dveh instrumentov:
- Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mreţnih NVO in regionalnih
stičišč 2008
- Javni razpis za sofinanciranje projektov horizontalnih mreţnih NVO in regionalnih
stičišč za leti 2009 in 2010
2.6.2.

Razmejitve med OP RR in Programom razvoja podeželja RS 2007–2013 (PRP)

Potencialna področja prekrivanja so bila identificirana predvsem znotraj ukrepov 3. osi
Programa razvoja podeţelja RS 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP), kjer se politika razvoja
podeţelja najbolj pribliţa evropski kohezijski politiki za obdobje 2007–2013. Pri ostalih oseh
je moţnost prekrivanja oz. podvojitve podpor iz različnih skladov Skupnosti bistveno manjša
oziroma je ni.
Uresničevanje PRP Slovenija izvaja z ukrepi po 4 prednostnih oseh. V nadaljevanju so
predstavljene razmejitve vsebin in aktivnosti koordiniranja po vseh 4 oseh PRP s kohezijsko
politiko.
Usklajevanje s PRP 2007-2013 je potekalo predvsem med ukrepi prve, tretje ter četrte
prioritete OP RR in ukrepi 3. osi PRP 2007-2013.
Konkretno je za vsebine 3. osi PRP in 1 prioritete OP RR (PU 1.2 Spodbujanje podjetništva)
med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano in Ministrstvom za gospodarstvo
(Slovenski podjetniški sklad), potekalo tesno sodelovanje v obliki usklajevanja vsebine javnih
razpisov (ukrepa 311 in 312) pred vsako objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi obeh
institucij so bili usklajeni v smislu poenotenja finančnih določb, dejavnosti in upravičenosti
ter razmejitve glede upravičencev. Tako so bili med upravičenci za prijavo na javne razpise za
sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme izvzeta podjetja, ki lahko sodelujejo na
vsebinsko sorodnem javnem razpisu Ministrstva za kmetijstvo v okviru ukrepa 312 oz.
podjetja, ki sodijo v skupino mikropodjetij in imajo sedeţ in delujejo izven naselij s statusom
mesta (skladno s sklepom DZ RS, Ur.l. RS št. 22/2000 in Ur.l. RS št. 121/2005).
Za vsebine 3. osi PRP in 3 ter 4 prioritete OP RR podrobne vsebinske razmejitve in aktivnosti
opredeljujemo v nadaljevanju.
Prednostna usmeritev 3.2 »Mreţenje kulturnih potencialov« se povezuje s Programom razvoja
podeţelja 2007-2013 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeţelja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so
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med ciljnimi skupinami in v namenih financiranja. V okviru Programa razvoja podeţelja so
bili upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na
podeţelskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih
zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druţenje, v okviru katerih se poleg športnih in
prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeţelju oziroma
naloţbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeţelja
(območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki,
vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti,
kulturna dediščina podeţelja v okviru tematskih poti).
Razmejitev med razpisi prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« v okviru OP
RR in razpisi v okviru 3. osi PRP, predstavlja vrednost investicijske operacije. Vrednost
operacij, ki so se prijavljale na razpise v okviru prednostne usmeritve 4.1 »Regionalni
razvojni programi, je morala znašati najmanj 600.000 EUR (z DDV), na razpisih 3. osi PRP
pa je morala biti vrednost investicijskih operacij, ki so se lahko prijavljale na razpise niţja od
600.000 EUR (z DDV).
V razpisih Evropskega sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve 4.2 »Razvoj
obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013 je bil kot razmejitveno določilo v oba izvedena razpisa
prednostne usmeritve 4.2 »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško« vgrajen selektiven pogoj, da
so do sofinanciranja upravičene samo operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem
območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Kot dodatna razmejitev s PRP
pa je bil v razpisa vgrajen dodaten pogoj, da mora biti pri investicijah v javne poti iz
investicijske dokumentacije jasno razvidno, da te javne poti ne potekajo skozi vaška jedra.
Glede na to, da investicijskih projektov, ki so bili upravičeni do kandidiranja, zaradi narave
projektov PU 4.2 (manjši projekti) ni bilo mogoče razmejiti glede na višino projekta, je bil v
razpise 3. osi PRP vgrajen razmejitveni pogoj, da do sofinanciranja ne bodo upravičeni
projekti, ki se bodo izvajali v naseljih na teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega
pasu z Republiko Hrvaško, razen za investicije v javne poti ali lokalne ceste, ki potekajo skozi
vaška jedra, ki niso bile upravičene do kandidature na razpisih za prednostno usmeritev 4.2
»Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«.
2.6.3. Razmejitve med OP RR in OP ROPI
Potencialna področja prekrivanja med OP RR in OP ROPI so bila identificirana med obema
prednostnima usmeritvama 4 razvojne prioritete OP RR (razvoj regij) in prednostnima
usmeritvama Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda ter Področje cest v OP ROPI.
Razmejitev upravičenosti operacij na področju cest med PU Področje cest v okviru OP ROPI
in PU Regionalni razvojni programi – aktivnosti cestna infrastruktura v okviru OP RR je
določena tako, da se v okviru OP ROPI financirajo le investicije za izgradnjo drţavnih cest v
skladu s predpisi o kategorizaciji drţavnih cest, medtem ko investicije za izgradnjo občinskih
cest, ki so kategorizirane kot lokalne ceste, financirajo v okviru OP RR. V okviru OP ROPI se
bo sofinancirala izgradnja samo tistih kolesarskih poti, ki so del daljinskih kolesarskih
povezav v sklopu drţavnega kolesarskega omreţja in imajo tako status drţavnih kolesarskih
poti, medtem ko se investicije za izgradnjo ostalih kolesarskih poti lahko financirajo v okviru
OP RR ali drugih programov (npr. Cilja 3).
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Na področju odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda je bila pri sofinanciranju
operacij, kot temeljna razmejitev upoštevano določilo, ki izhaja iz OP RR, da je bila v okviru
4. razvojne prioritete OP RR predmet financiranja le okoljska infrastruktura, ki se ni
financirala iz Kohezijskega sklada in ni bila vključena v Operativni program razvoja okoljske
in prometne infrastrukture.
Poleg tega so bili ob izvajanju upoštevani tudi dodatni razmejitveni kriteriji te prioritete OP
RR do OP ROPI, in sicer mejna kapaciteta zgrajene okoljske infrastrukture. Pri izgradnji
javnih čistilnih naprav je bila v okviru 4. razvojne prioritete OP RR tako moţna le izgradnja
manjših ČN s kapaciteto niţjo od 2000 PE, pri zagotavljanju oskrbe s pitno vodo pa so bili v
okviru iste prioritete OP RR financirane le operacije zagotavljanja rezervnih vodnih virov za
manjše vodovodne sisteme do 49.000 prebivalcev.
Glede izgradnje sistemov za odvajanje odpadnih komunalnih in padavinskih voda je bila
skladno z merili, potrjenimi na NO OP RR znotraj prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« upravičena le izgradnja manjših omreţij za odvajanje odpadnih komunalnih in
padavinskih voda, v okviru OP ROPI pa je bila upravičena le izgradnja večjih, omreţij.
Potrebno je poudariti, da je bilo med izvajanjem posameznih instrumentov vzpostavljeno
dobro sodelovanje med obema posredniškima telesoma in OU.

2.6.4. Dodatne razmejitve in koordinacija
Ţe v začetku te finančne perspektive je bila na PT_SVLR s sklepom o imenovanju s strani
ministra imenovana projektna skupina za vzpostavitev izvajanja razvojne prioritete Razvoj
regij, katere naloga je bila tudi usklajevanje vsebinskih področij prioritete z resornimi
ministrstvi, odgovornimi za izvajanje področnih politik (kot naprimer znotraj OP RR, OP
ROPI in OP PRP). V okviru projektne skupine je bil na podlagi teh usklajevanj z resornimi
ministrstvi pripravljen predlog nabora vsebin oziroma namenov, upravičenih za financiranje v
okviru 4. razvojne prioritete. Istočasno so bili z resornimi ministrstvi dogovorjeni tudi
mehanizmi razmejevanja vsebin izvajanja kohezijske politike s poudarkom na preprečevanju
dvojnega financiranja, ki so se ves čas izvajanja tudi uspešno implementirani. V praksi je
razmejevanje najpogosteje potekalo predvsem na način, da so vključena posredniška telesa
pred objavo razpisov dogovorila in uskladila detajlnejša določila vsebinskih razmejitev in
aktivnosti za preprečevanje moţnosti dvojnega financiranja.
SVLR v vlogi posredniškega telesa je pri izvajanju vseh štirih razpisov v okviru prednostne
usmeritve OP RR »Regionalni razvojni programi« sofinanciralo le t.i. nespecializirane
regijske inkubatorje in manjše cone regionalnega pomena. Razmejevanje z Ministrstvom za
gospodarstvo v vlogi posredniškega telesa, kot nosilcem prednostne usmeritve 2.1
»Gospodarsko razvojna logistična središča«, v okviru katere so bile sofinancirane investicije v
tehnološke parke in inkubatorje v okviru gospodarsko-razvojnih logističnih središč
nacionalnega pomena, je potekalo v obliki usklajevanja določil razpisnih dokumentacij in
pregleda nabora projektov za sofinanciranje.
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Ministrstvo za kulturo v vlogi posredniškega telesa je tako pri izvedbi javnega razpisa v
okviru prednostne usmeritve 3.2 »Mreţenje kulturnih potencialov« upoštevalo razmejitvena
razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da je sofinanciralo investicije v objekte javne
kulturne infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne
skupnosti in so namenjeni prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne
prioritete »Razvoj regij« pa je bila financirana javna kulturna infrastruktura v večnamenskih
objektih, pri čemer je moralo najmanj 50% površine objekta biti namenjeno kulturnim
dejavnostim, preostanek pa drugim npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V praksi je sodelovanje
med obema posredniškima telesoma potekalo v obliki usklajevanja vsebine javnih razpisov
pred objavo v Uradnem listu RS. Javni razpisi obeh institucij so bili usklajeni v smislu
vstopnih pogojev, finančnih določb in upravičenosti.

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.
V letu 2008 je ISARR-SP za spremljanje in poročanje o izvajanju OP RR omogočal:
 podporo procesu javnih razpisov za dodeljevanje sredstev;
 zbiranje podatkov, zajetih pred odprtjem NRP, t.j. načrtovanih podatkov;
 prenos finančnega načrta na nivoju projekta iz sistema MFERAC
 spremljanje finančnih izplačil iz proračuna (povezava z računovodskim sistemom MF,
MFERAC);
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vnos doseţenih ciljev in aktivnosti;
podporo izvajanju vračil
vnos napovedi o izplačilih, zahtevkih za povračilo in zahtevkih za plačilo;
uvoz podatkov na ravni končnega prejemnika v okviru 2. PN iz informacijskega
sistema APZnet pri ZRSZ;
vnos, registracijo, avtorizacijo in certifikacijo zahtevkov za povračilo;
vnos in potrditev zahtevka za plačilo EU;
izvoz podatkov v informacijski sistem PO (IS-PA);
v okviru modula za vnos podatkov (MVP) je vzpostavljena on-line povezava s
centralnim registrom prebivalstva e-CRP;
izpis mesečnega finančnega poročila in druge izpise preko modula za statusno
poročanje;
izpis dinamičnih – vrtljivih tabel iz modula za analizo podatkov (OLAP).

V januarju 2008 je bilo objavljeno javno naročilo za izbiro izvajalca za izvedbo triletnega
projekta Razvoj in vzdrţevanje informacijskega sistema ISARR. Z izbranim izvajalcem je
bila pogodba podpisana konec meseca aprila 2008. V mesecu juniju je bila vzpostavljena
organizacijska struktura za upravljanje s projektom ISARR in potrjen podrobni operativni
načrt za delo na projektu. V okviru projekta je bilo do konca leta 2008:
realiziranih 41 zahtev – novih funkcionalnosti, v skupnem obsegu 531 človek/dni
razvojnega dela.
s 15. septembrom je stekla I. faza decentralizacije uporabe sistema ISARR za prijavo
listin (modul za vnos podatkov -ISARR-MVP).
V sistem ISARR je bilo do konca leta 2008 vključenih preko 300 novih uporabnikov
sistema. Večina uporabnikov je upravičencev (podjetij), ki dostopa do sistema ISARR
preko svetovnega spleta.
Do meseca novembra 2008 je bil vzpostavljen proces priprave ZzP tudi v novi
finančni perspektivi 2007-2013.
V okviru izobraţevanja uporabnikov informacijskega sistema ISARR je bilo izvedenih 12
seminarjev za uporabo MVP in en seminar za uporabo modula za podporo izvajanju javnih
razpisov (MJR). Seminarjev se je udeleţilo skupaj 149 udeleţencev in sicer iz SVLR, MJU,
MDDSZ, ZRSZ, JSRK, MK, Slovenskega podjetniškega sklada, MG, ZRSS, RRA LUR,
RRA Koroška, BSC Kranj, itd.Seminarji potekajo v sodobno opremljeni računalniški učilnici,
v trajanju 6 do 8 šolskih ur, ob prisotnosti predavatelja in asistenta. Povprečna ocena
izvedenih seminarjev s strani slušateljev je bila 4,56. Udeleţenci so prejeli gradivo in potrdilo
o udeleţbi.
Z mesecem julijem 2008 je začel delovati center za pomoč uporabnikom (CPU) sistema
ISARR. Vzpostavljen je bil spletni portal, ki omogoča prijavo napak na informacijskem
sistemu, vzdrţevalnih zahtevkov, postavljanje vprašanj itd. Na portalu je zabeleţenih je preko
450 dogodkov. Uporabnikom je na voljo najnovejša uporabniška dokumentacija za delo s
sistemom ISARR. S pomočjo rubrike FAQ se gradi baza znanja. Dostop do portala ima
trenutno preko 450 uporabnikov sistema ISARR. CPU je dosegljiv na tel. št. 01 3009-815,
vsak delovni dan, med 8.00 in 16.00 uro. Na telefonski številki je bilo obravnavanih preko
1.170 klicev.
Vzdrţevanje informacijskega sistema ISARR poteka tekoče od podpisa pogodbe.

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

26

LP OP RR 2008

3. IZVAJANJE PO RAZVOJNIH PRIORITETAH
3.1. Razvojna prioriteta: Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost
Doseganje ciljev in analiza napredka
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 izobraţevalnim sektorjem, učinkovito delovanje podjetniškega in
inovativnega podpornega okolja in nenazadnje zagotavljala povečanje inovativnosti. Z
vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov in njihovim povezovanjem bo imela Slovenija
moţnost, da postane drţava, 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 Sluţba za usklajevanje razvojne politike in strukturne sklade zadolţena 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 bodo v vlogi
agentov sodelovali: Slovenski podjetniški sklad (SPS), Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije (JAPTI) ter Javna agencija za tehnološki razvoj Republika Slovenije (TIA).
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Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
1. RP
Tabela 13: Finančni napredek 1. razvojne prioritete
stanje 31.12.08

1. RP

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

402.133.645
70.964.762

2007
-

-

-

EU in SLO del

473.098.407

-

-

-

92.550.045
16.332.361

-

-

23,0
23,0

EU in SLO del

108.882.406

-

-

23,0

EU del
SLO del

174.598.283
30.811.462

-

-

43,4
43,4

EU in SLO del

205.409.745

-

-

43,4

EU del

136.263.698

147,2

78,0

33,9

24.046.538

-

-

-

EU in SLO del

160.310.236

147,2

78,0

33,9

EU del

105.288.508

113,8

60,3

26,2

EU del
SLO del

SLO del

SLO del
EU in SLO del
EU del
SLO del

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

% glede na pravice porabe

-

-

-

113,8

60,3

26,2

75.202.016
13.270.944

81,3
-

43,1
-

18,7
-

88.472.960

81,3

43,1

18,7

120.466.229
208.939.189
38.295.442
6.758.020

41,4
-

21,9
-

9,5
-

EU in SLO del

45.053.462

41,4

21,9

9,5

EU del
SLO del

38.295.442
6.758.020

41,4
-

21,9
-

9,5
-

EU in SLO del

45.053.462

41,4

21,9

9,5

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

EU in SLO del

18.580.325
123.868.834

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vključuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost je bilo v obdobju 1.1.2007
do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 160.310.236 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 123.868.834 EUR,
 podpisanih pogodb za 88.472.960 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
120.466.229 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 45.053.462 EUR,
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Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 in predstavljajo
tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev RP in sicer kazalnik rezultata Spodbujena
zasebna vlaganja v podprtih projektih (v mio EUR) v celotnem obdobju.
Fizični napredek 1. RP
Tabela 14: Fizični napredek 1. razvojne prioritete
Naziv kazalnika
Število raziskovalnih človek-let
(FTE) kot posledica sofinanciranih
aktivnosti - celotno
Obdobje
- od tega v poslovnem
sektorju

Vrsta
kazalnika

Leto

Izhodiščno
stanje

Načrtovana
vrednost
2013

Doseţena
vrednost
2007

Doseţena
vrednost
2008

Učinek

2005

5254

700

0

0

Učinek

2005

1936

500

0

0

20041
2006

8

200
(MG 140
MVZT 60)

0

MG: 52
MVZT: 0

20041
2006

11

60

0

0

Število podprtih zasebnih
raziskovalno-razvojnih
Učinek
projektov(i)
Število raziskovalnih projektov v
centrih odličnosti s sofinanciranjem Učinek
podjetji
Število podprtih projektov majhnih
in srednjih
podjetij(i)
Rezultat

-

od tega za novonastala podjetja
(sklad tveganega kapitala) (i)

Število novih inovacij in patentov celotno obdobje
Spodbujena zasebna vlaganja v
podprtih projektih (mio. €) celotno obdobje(i)
Število podjetij, ki koristijo storitve
tehnoloških centrov
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)
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)

20041
2006

145

800

0

MG: 27
MVZT: 0
(PU 1.1)
MG 314
(PU 1.2) **

Rezultat

2007

0

21

0

0

Rezultat

2006

243

150

0

0

Rezultat

20041
2006

53

390

0

120,4

Rezultat

2007

80

MVZT 200

0

0

Rezultat

2007

0

3.100

0

n.p.*

Vpliv

2007

0

8-10%

0

0

2

Vir: MG, MVZT
* še ni razpoloţljivih podatkov
** število ţe izvedenih in izplačanih projektov PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.)
(i) predstavlja ključni kazalnik

1
2

Povprečje na podlagi EPD 2004-2006
Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006
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Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Kazalnik učinka
Število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 200 – od tega MG 140,
ostalo MVZT) v okviru MG je bilo 52 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov do
konca leta 2008.
Ostali kazalniki učinka še niso merljivi.
Kazalniki rezultata
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj 800 – od tega MG 770, ostalo
MVZT 30) v okviru MG je bilo do konca leta 2008 314 podprtih projektov majhnih in
srednjih podjetij na PU 1.2 (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2.). JR za novonastala podjetja (skladi
tveganega kapitala) se v letu 2008 še niso izvajali (cilj 21). Na PU 1.1. je bilo do konca leta
2008 podprtih 27 projektov majhnih in srednjih podjetij.
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 390 mio EUR – od tega 373 MG, ostalo MVZT) so se do
konca leta 2008 pribliţala znesku 76.140.880 EUR na osnovi sklenjenih pogodb na PU 1.2 oz.
19,5%.
Število podjetij, ki koristijo storitve tehnoloških centrov (cilj 200 – od tega vse MVZT,
MG=0) je bilo do konca leta 2008 v okviru MVZT 0 podjetij. Podatki o kazalniku bodo znani
iz končnih poročil posameznih projektov, v katerih bodo prejemniki sredstev navedli
morebitno koriščenje storitev tehnoloških centrov.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 3.100) do konca leta 2008 še ni razpoloţljiv
podatek.
Ostali kazalniki rezultata in vpliva še niso merljivi.
Lizbonski cilji
V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1.
razvojne prioritete.
Tabela 15: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 1. RP
Razsežnost 1
Prednostna
tema
04
04
08
08
08
08

Razsežnost 2

Oblika financiranja
01
01
01
01
01
01

Razsežnost 3
Ozemlje
Urbano (01)
Ruralno (05)

Razsežnost 4
Gospodarska
dejavnost
01
05
01
05
01
05

6
6
6
6
8
8

Razsežnost 5

Lokacija

Znesek
prispevka
Skupnosti*

SI0 31.669.121,68
SI0
4.774.056,32
SI0 35.278.082,16
SI0
5.318.099,84
SI0 24.548.509,61
SI0
3.700.638,39
Skupaj 105.288.508,00

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij
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Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2008 v okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost ni bilo večjih
teţav.

3.1.1. Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna
odličnost
V okviru PU »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost« so
predvidene naslednje aktivnosti:
a. Razvojno inovacijski projekti skupin podjetij
b. Raziskovalni centri odličnosti – RR in infrastruktura
c. Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih
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 trţnih 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 mreţe 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 agentov JAPTI in TIA)
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (v vlogi agenta TIA)
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, izobraţevalno-raziskovalne
institucije in podobno.
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Finančna tabela
PU 1.1
Tabela 16: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.1.
stanje 31.12.08

1. RP - PU 1.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

% glede na pravice porabe
2007

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

235.231.380
41.511.422

-

-

-

EU in SLO del

276.742.802

-

-

-

EU del
SLO del

52.250.389
9.220.657

-

-

22,2
22,2

EU in SLO del

61.471.046

-

-

22,2

EU del
SLO del

98.923.915
17.457.162

-

-

42,1
42,1

EU in SLO del

116.381.077

-

-

42,1

EU del

64.902.988

124,2

65,6

27,6

SLO del

11.453.470

-

-

-

EU in SLO del

76.356.458

124,2

65,6

27,6

EU del

36.443.178

69,7

36,8

15,5

6.431.149

-

-

-

EU in SLO del

42.874.328

69,7

36,8

15,5

EU del
SLO del

33.554.769
5.921.430

64,2
-

33,9
-

14,3
-

EU in SLO del

39.476.199

64,2

33,9

14,3

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

56.951.250
96.427.449
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost je
bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 76.356.458 EUR (MG in MVTZ),
 potrjenih operacij v znesku 42.874.328 EUR (samo MG),
 podpisanih pogodb za 39.476.199 EUR (samo MG), poleg tega tudi drugi viri v
znesku 56.951.250 EUR,
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 in predstavljajo
tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer kazalnik razultata
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj 240 mio. EUR na PU 1.1) v celotnem
obdobju.
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Sredstev izplačanih iz proračuna RS na PU 1.1: »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti
podjetij in raziskovalna odličnost« v letu 2008 še ni bilo.
MG
1. RP - PU 1.1.

stanje 31.12.08

MG

Pravice porabe 2007-2013

% glede na pravice porabe
2007

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

141.138.827
24.906.854

-

-

-

EU in SLO del

166.045.681

-

-

-

EU del
SLO del

31.350.233
5.532.394

-

-

22,2
22,2

EU in SLO del

36.882.627

-

-

22,2

EU del
SLO del

59.354.349
10.474.297

-

-

42,1
42,1

EU in SLO del

69.828.646

-

-

42,1

EU del

42.500.000

135,6

71,6

30,1

7.500.000

-

-

-

EU in SLO del

50.000.000

135,6

71,6

30,1

EU del

36.443.178

116,2

61,4

25,8

6.431.149

-

-

-

EU in SLO del

42.874.328

116,2

61,4

25,8

EU del
SLO del

33.554.769
5.921.430

107,0
-

56,5
-

23,8
-

EU in SLO del

39.476.199

107,0

56,5

23,8

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

56.951.250
96.427.449
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

SLO del

SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MG na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna
odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 42.874.328 EUR,
 podpisanih pogodb za 39.476.199 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v znesku 56.951.250 EUR v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2008 in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.1 in sicer
kazalnik rezultata Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.1 je 240 mio.
EUR) v celotnem obdobju.
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MVZT
stanje 31.12.08
1. RP - PU 1.1.

% glede na pravice porabe

MVZT

Pravice porabe 2007-2013

2007
EU del
SLO del
EU in SLO del

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

2007-2013
-

94.092.553
16.604.568

-

-

110.697.121

-

-

-

EU del
SLO del

20.900.156
3.688.263

-

-

22,2
22,2

EU in SLO del

24.588.419

-

-

22,2

EU del
SLO del

39.569.566
6.982.865

-

-

42,1
42,1

EU in SLO del

46.552.431

-

-

42,1

EU del

22.402.988

107,2

56,6

23,8

3.953.470

-

-

-

26.356.458

107,2

56,6

23,8

EU del

0

0,0

0,0

0,0

SLO del

0

-

-

-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
0
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

SLO del
EU in SLO del

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

2007-2008

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MVZT na PU 1.1 Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna
odličnost je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 26.356.458 EUR,
V letu 2008 še ni bilo potrjenih operacij in podpisanih pogodb ter sredstev izplačanih iz
proračuna RS.
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Državne pomoči
MG:
1. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekteProjekti 2008) sta shemi:
- Drţavna pomoč N 472/2006 – Slovenija: Program tehnološkega razvoja; št.:N 472/2006;
datum priglasitve: 14. 7. 2006; trajanje pomoči: od 1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep:
Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje vlaganj v tehnološki razvoj in
inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje
2007-2013 - ukrep 3.2.1)
- Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013,
regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007; datum priglasitve: 30.11.2006; trajanje pomoči:
od 1.1.2007 do 31.12.2013; ukrep 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij iz Dopolnjenega
programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.
2. Podlaga za izvedbo JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v
podjetjih – projekti 2008« je Odločba Evropske komisije o drţavni pomoči N 472/2006 –
Slovenija: Program tehnološkega razvoja; datum priglasitve: 14.7.2006; trajanje pomoči: od
1.1.2007 do 31.12.2012; ukrep: Raziskovalno-razvojna dejavnost v podjetjih – spodbujanje
vlaganj v tehnološki razvoj in inovacije (iz programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in
konkurenčnosti za obdobje 2007-2013 - ukrep 3.2.1).
MVZT: Podlaga za izvedbo JR »Strateški raziskovalno razvojni projekti v podjetjih« je shema
drţavnih pomoči »Program za spodbujanje tehnološkega razvoja ter Informacijske druţbe za
obdobje 2007-2012« (1.1.2007 – 31.12.2012), številka N 472/2006 oziroma slovenska št.
0001-2045419-2006. Datum priglasitve je 14.7.2006

Opis izvajanja v letu 2008
Tako MG kot MVZT (oba v vlogi PT) sta v okviru PU 1.1 v letu 2008 pričela z aktivnostmi
za pripravo instrumentov za izbor operacij. V mesecu januarju, marcu in aprilu 2008 je OU
prejel v potrditev razpisno vsebino za instrumente, ki jih bosta izvajala agenta Javna agencija
RS za tehnološki razvoj (TIA) in Javna agencija za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI):
1. Javni razpis »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte –
projekti 2008« (MG) januar (TIA);
2. Javni razpis »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih –
projekti 2008« (MG) april (JAPTI);
3. Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (MVZT) marec
(TIA).
Opis izvajanja v letu 2008
MG je v letu 2008 objavil 2 instrumenta in sicer:
1. JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008« z
agentom TIA, ki je bil s strani Organa upravljanja potrjen 16.4.2008, z vrednostjo razpisanih
sredstev 42.000.000 EUR. MG je navedeni razpis objavil v Uradnem listu RS dne 18.4.2008.
V okviru razpisa sta bili izvedeni 2 odpiranji. Na prvo odpiranje JR, ki je bilo 4.6.2008, je
pravočasno prispelo 36 vlog celovitih projektov skupin podjetij. Po zaključku postopka
ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da so 4 vloge celovitih projektov primerne za odobritev
sofinanciranja. Na drugo odpiranje, ki je potekalo 6.10.2008, je prispelo 44 vlog.
Sofinanciranje je bilo odobreno 7 vlogam celovitih projektom. V okviru javnega razpisa je
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bilo v letu 2008 odobrenih 11 operacij (sklep o sofinanciranju v letu 2008), višina odobrenih
sredstev je bila 39.476.199 EUR. 3 vloge celovitih projektov 2. odpiranja so bile odobrene po
vloţenih pritoţbah prijaviteljev, tako, da je skupno število odobrenih operacij v okviru
javnega razpisa 14. Višina odobrenih sredstev za vseh 14 operacij je 44.510.066,98 EUR. Vse
pogodbe z upravičenci so bile ţe podpisane, od tega 11 pogodb v skupni vrednosti
sofinanciranja (EU in SLO del) 39.476.199 EUR v letu 2008 in 3 v letu 2009.
V letu 2008 iz razpisa MG upravičencem še ni izplačal nobenih sredstev. Prva izplačila po
pogodbah so se izvedla v prvi polovici leta 2009.
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v
razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega
konkurenčnega poloţaja na evropskih in tujih trgih ter k medsebojnemu povezovanju in
sodelovanju z raziskovalnimi skupinami. Predmet razpisa je v okviru skupnih razvojnoinvesticijskih projektov podpreti razvojno-raziskovalne aktivnosti podjetij in z njimi povezane
investicije v razvojno-raziskovalno opremo ter v visoko zahtevne tehnološke stroje in opremo,
ki so nujni za uspešno izvedbo poskusne proizvodnje in sodelovanje podjetij z raziskovalnimi
skupinami pri razvojno-raziskovalnih aktivnostih.
2. JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti
2008«2 z agentom JAPTI, ki je bil s strani Organa upravljanja potrjen 16.9.2008, z vrednostjo
razpisanih sredstev 8.000.000 EUR. Instrument, ki se bo izvajal v obdobju 2009 - 2010 je bil
19.9.2008 objavljen v Ur.l. RS št. 89/2008. V okviru razpisa sta bili izvedeni 2 odpiranji. Na
prvo odpiranje JR, ki je bilo 23. in 24.10.2008, je pravočasno prispelo 37 vlog. Po zaključku
postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da je 17 vlog primernih za odobritev sofinanciranja.
Prijavitelja dveh odobrenih vlog sta odstopila od sofinanciranja pred podpisom pogodb, 1
vloga pa je bila naknadno odobrena po pritoţbi, tako, da je bilo skupno potrjenih 16 operacij
1. odpiranja JR. Na drugo odpiranje, ki je potekalo 23.12.2008, je pravočasno prispelo 42
vlog. Sofinanciranje je bilo odobreno 21 projektom. V okviru javnega razpisa je bilo v letu
2008 odobrenih 16 operacij (sklep o sofinanciranju v letu 2008), višina odobrenih sredstev je
bila 3.351.978,89 EUR, za katera so bile pogodbe podpisane v začetku leta 2009. Skupno
število odobrenih operacij v okviru javnega razpisa je bilo 39, vendar sta dva upravičenca
kasneje odstopila od pogodb o sofinanciranju, kar pomeni, da je skupno število operacij, ki
bodo prejele sofinanciranje 37. Višina odobrenih sredstev za vseh 37 operacij je 7.984.172
EUR. Prva izplačila po pogodbah so se izvedla v prvi polovici leta 2009.
Namen javnega razpisa je spodbujanje podjetij k pospešenim vlaganjem lastnih sredstev v
razvojno dejavnost v smeri tehnološkega razvoja in inovativnosti za krepitev svojega
konkurenčnega poloţaja na slovenskem, evropskih in tujih trgih. Predmet razpisa je
sofinanciranje razvojno raziskovalnih aktivnosti s področja razvoja izdelkov ali storitev, s
katerimi bodo povečali prodajo na slovenskem, evropskih in tujih trgih, in ki se izvajajo v
okviru projektov podjetij.
3. Javni razpis »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih« (MVZT-TIA) je OU
potrdil s sklepom dne 25.11.2008. Vrednost razpisanih sredstev znaša 26.356.458,00 EUR, od
tega 22.402.988,00 EUR namenskih sredstev EU – ESRR in 3.953.470,00 EUR slovenske
udeleţbe. Razpis je bil dne 12.12.2008 objavljen v Ur.l. RS št. 117/2008. Prvi rok za oddajo
vlog je bil 23.1.2009. Noben od projektov še ni bil izbran v letu 2008, kajti prvi rok za oddajo
vlog je bil januar 2009. Pogodbe bodo podpisane v letu 2009.
2
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Izvajanje PU 1.1
Tabela 17: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.1.
Naziv kazalnika

Vrsta
kazalnika

Število raziskovalnih človek-let
(FTE) kot posledica
Učinek
sofinanciranih aktivnosti - celotno
obdobje
- od tega v poslovnem
sektorju
Učinek
Število podprtih zasebnih
raziskovalno-razvojnih
projektov(i)
Število raziskovalnih projektov v
centrih odličnosti s
sofinanciranjem podjetji
Število podprtih projektov
majhnih in srednjih
podjetij(i)
Število novih inovacij in patentov
- celotno obdobje
Spodbujena zasebna vlaganja v
podprtih projektih (mio. €) celotno obdobje(i)
Število podjetij, ki koristijo
storitve tehnoloških centrov
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)
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)

Leto

Izhodiščno Načrtovana Doseţena
stanje
vrednost
vrednost
2013
2007

Doseţena
vrednost
2008

2005

5254

700

0

0

2005

1936

500

0

0

Učinek

20041
2006

8

200
(MG 140
MVZT 60)

0

MG: 52
MVZT: 0

Učinek

20041
2006

11

60

0

0

Rezultat

20041
2006

145

800

0

27

Rezultat

2006

243

2

150

0

0

Rezultat

20041
2006

53

240

0

56,9

Rezultat

2007

80

MVZT:
200

0

0

Rezultat

2007

0

800

0

n.p.*

Vpliv

2007

0

8-10%

0

0

Viri: MG, MVZT
* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

1
2

Povprečje na podlagi EPD 2004-2006
Število prijavljenih patentov v Sloveniji v 2006

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

37

LP OP RR 2008

Kakovostna analiza na ravni PU 1.1.
Kazalnik učinka
Kazalniki učinka Število raziskovalnih človek-let (FTE) kot posledica sofinanciranih
aktivnosti in Število raziskovalnih projektov v centrih odličnosti s sofinanciranjem podjetji še
niso merljivi, saj se aktivnosti v okviru MVZT v letu 2008 še niso pričele izvajati.
Število do konca leta 2008 podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov (cilj 200 – od
tega 140 MG, ostalo MVZT) v okviru MG je bilo 52, od tega 16 raziskovalno-razvojnih
projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih
– projekti 2008« in 36 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij v celovitih
projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte –
projekti 2008«.
Kazalniki rezultata
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj na PU 1.1.: 200 – od tega MG
170, ostalo MVZT) v letu 2008 je bilo v okviru obeh razpisov podprtih 27 projektov majhnih
in srednjih podjetij.
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 240 mio EUR – od tega MG 200 mio EUR, ostalo MVZT
40 mio EUR) so se do konca leta 2008 pribliţala znesku 56.951.250 EUR na osnovi
sklenjenih pogodb oz. 28,5 % predvidenih zasebnih vlaganj v okviru MG. MVZT še ni
financiral nobene operacije v okviru javnega razpisa strateški raziskovalno razvojni projekti v
podjetjih, kajti prvi rok za oddajo vlog je januar 2009.
Kazalnik rezultata Število novih inovacij in patentov (cilj 150) in kazalnik Število podjetij, ki
koristijo storitve tehnoloških centrov(cilj 200 – od tega vse MVZT, MG=0) ni na voljo, saj se
aktivnosti v okviru MVZT v letu 2008 še niso pričele izvajati.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 800) do konca leta 2008 še ni razpoloţljiv
podatek.
Kvalitativna analiza
V okviru PU 1.1: »Izboljšanje konkurenčnih sposobnosti podjetij in raziskovalna odličnost«
so bile za večino operacij konec leta 2008 šele podpisane prve pogodbe in so se prvi
sofinancirani projekti šele začeli izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna in z njo ne
razpolagamo.
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Prednostna usmeritev 1.1. - podprtih:
- 52 zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov od tega 16 raziskovalno-razvojnih
projektov v okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v
podjetjih – projekti 2008« in 36 raziskovalno-razvojnih projektov partnerskih podjetij
v celovitih projektih v okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojnoinvesticijske projekte – projekti 2008«,
- 27 projektov majhnih in srednjih podjetij od tega 16 projektov v okviru JR
»Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih – projekti
2008« in 11 projektov majhnih in srednjih podjetij v celovitih projektih v okviru JR
»Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti 2008«.
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MG: V okviru JR »Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti
2008« z agentom TIA smo ţeleli sofinancirati vsaj 8 razvojno-investicijskih projektov,
oziroma vsaj 340.000 raziskovalnih ur (200 FTE) v ekvivalentu polnega delovnega časa v
projektih (1 FTE=1700h). V okviru ocenjevanja je bilo izbranih 14 razvojno-investicijskih
celovitih projektov s skupno 43 partnerskimi podjetji, od tega so bili 3-je projekti, ki so bili
prvotno zavrnjeni, izbrani po odobritvah pritoţb, zaradi česar je bilo potrebno povečati
sredstva razpisa iz 42.000.000,00 EUR na 44.510.066,98 EUR. Obširneje je izvajanje opisano
v poglavju »Opis izvajanja v letu 2008«.
MG: V okviru JR »Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih –
projekti 2008«3 z agentom JAPTI pa je bil cilj razpisa je sofinancirati najmanj 27 projektov
izvajanja raziskovalno razvojnih aktivnosti podjetij s področja razvoja izdelkov ali storitev v
skladu s predmetom razpisa. Na osnovi ocenjevanja je bilo izbranih 37 projektov, od tega 16
v okviru 1. in 21 v okviru 2. odpiranja JR. Obširneje je izvajanje opisano v poglavju »Opis
izvajanja v letu 2008«.
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
V okviru instrumenta Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekteProjekti 2008 je bilo v letu 2008 potrjenih 11 operacij, v skupni vrednosti sofinanciranja (EU
in SLO del) 39.476.199 EUR.
V okviru instrumenta Neposredne spodbude za raziskovalno razvojne dejavnosti v podjetjih –
projekti 2008 je bilo v letu 2008 potrjenih 16 operacij, v skupni vrednosti sofinanciranja
3.351.978,89 EUR za katere so bile pogodbe podpisane v začetku leta 2009.
Dejansko sofinanciranje vseh navedenih projektov se bo izvajalo od leta 2009 naprej, ko bodo
lahko izvedeni še ostali elementi kvalitativne analize.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MG: Predvidena je objava novih razpisov MG v marcu leta 2009.
MVZT: Rok za oddajo vlog na JR »Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih«
(SRRPP) je bil 23.1.2009, zato se bo o rezultatih razpisa poročalo v letu 2009. Predvideno
število pogodb v letu 2009 je vsaj 21 v skupni vrednost 13.071.878 EUR. Javni razpis je odprt
do porabe sredstev, tako, da bo v letu 2009 še vsaj eno odpiranje.
MVZT - Direktorat za znanost bo v letu 2009 predvidoma objavil »Javni razpis za razvoj
centrov odličnosti v programskem obdobju 2007-2013«.
Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem
MG: Vsi izbrani projekti bodo upoštevali temeljna načela dolgoročnega trajnostnega razvoja.
V okviru meril za izbor projektov so vsebovana tudi okoljska načela in merila, ki dajejo v
okviru merila »ekološki prispevek« višje število točk projektom, ki bodo razvijali ali
uporabljali okoljske tehnologije, to je tiste tehnologije, katerih uporaba je okolju manj
škodljiva in ki varujejo okolje, ga manj onesnaţujejo, zagotavljajo trajnostno rabo naravnih
virov, omogočajo boljše recikliranje odpadkov in proizvodov ter ravnajo s preostalimi
odpadki na okolju sprejemljivejši način kot tehnologije, ki jih zamenjujejo.

3
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Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti.
Med socialnimi oz. socialno-ekonomskimi se upoštevajo merila za povečanje zaposlitve.
Glede enakih moţnosti je zagotavljanje enakopravnosti med spoloma pri projektih, ki se
sofinancirajo v okviru OP RR, izvajano kot horizontalni ukrep povsod tam, kjer je to
izvedljivo oz. utemeljeno.
Izvajanje in zagotavljanje razmejevanja in usklajevanja
MG: Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR na razpisih ni potrebno razmejevanje in usklajevanje z
drugimi skladi, ker gre pri njih za druge vrste upravičenih stroškov. OP RR in OP RČV se
tukaj dopolnjujeta, saj se v okviru PU 1.1. OP RR podpirajo razvojno-investicijski projekti
oziroma razvojno raziskovalni projekti, v okviru OP RČV pa zaposlovanja kadrov. Se pa je v
okviru priprave razpisov izvajalo usklajevanje razpisnih besedil z drugimi posredniškimi
telesi preko OU z namenom, da se zagotovi, da pri različnih posredniških telesih ne bi
prihajalo do razpisov, pri katerih bi se sofinanciralo isto ciljno skupino za enak namen.
Predstavitev razlogov počasnejšega izvajanja
MG: Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR je do objave razpisov v letu 2008 prišlo kasneje kot
smo načrtovali zaradi dolgega usklajevanja vsebin razpisov med Posredniškim telesom in
Organom upravljanja ter zaradi dodatnega usklajevanja vsebin razpisov na ravni MG-MVZTOU zaradi preprečevanja, da pri različnih posredniških telesih ne bi prihajalo do razpisov, pri
katerih bi se sofinanciralo isto ciljno skupino za enak namen.
MVZT: Raziskovalni centri odličnosti, vzpostavljeni v okviru EPD 2004-2006 s sredstvi
ESRR, so predstavljali nov instrument znanstveno-tehnološke politike Republike Slovenije,
namenjen predvsem v krepitev sposobnosti prenosa in obvladovanja novih tehnologij ter v
razvoj novih tehnologij na prednostnih področjih raziskav in tehnološkega razvoja. Prispevali
so k realizaciji tako ciljev na področju inovacijskega sistema kot pomembnih ciljev
znanstvene politike: učinkovitejši prenos znanja, izboljšanje sodelovanja med nosilci znanja
ter podjetji, povečanje vlaganj v aplikativne raziskave in razvoj na prioritetnih področjih,
večja odličnost objav, manjša razdrobljenost znotraj RR sfere, izboljšanje izobrazbene
strukture raziskovalcev v gospodarstvu, posodabljanje raziskovalne infrastrukture, krepitev
mednarodnega RR sodelovanja, zmanjšanje nevarnosti »bega moţganov«. Zaradi novosti
instrumenta s številnimi zahtevnimi cilji, zapletene strukture aktivnosti ter kompleksnih
partnerskih odnosov (zlasti med institucijami znanja in podjetji) je bilo pred drugo fazo v
razvoju slovenskih centrov odličnosti nujno izvesti širšo evalvacijo doseţkov posameznih CO
v prvem obdobju delovanja, pa tudi okvirnih programov obstoječih CO za programsko

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

40

LP OP RR 2008

obdobje 2007-2013. V okviru tehnične pomoči EPD 2004-2006 sta bili zato izvedeni dve
evalvacijski študiji, ki sta bili zaključeni konec leta 2008.
Za nadaljnji razvoj instrumenta je bila ključna evalvacija gospodarske relevance rezultatov in
programov CO, ki je pokazala:
- Doslej je bil to edini učinkoviti instrument za sofinanciranje RR, ki zahteva
partnerstvo med akademskimi institucijami in podjetji.
-

Pravi ukrep za spodbujanje koncentracije in povezovanja v celotni verigi znanja.

-

Imamo izkušnje, pozitiven pomen CO poudarjata tako gospodarstvo kot znanost.

V okviru študije se je predlagalo nadaljevanje ukrepa, cilji in koncept razvoja CO so pravi,
vendar:
- na temelju strateškega partnerstva med gospodarstvom in akademsko sfero,
-

s strateškimi RR programi, ki zagotavljajo podporo v celotnem procesu razvoja in
aplikacije znanja, z večjim osredotočenjem na prioritetna področja,

-

močnejše povezovanj znotraj in med centri,

-

učinkovito upravljanje,

-

racionalizacija postopkov za črpanje strukturnih sredstev.

Izvajanje in zagotavljanje doseganja t.i. »core« indikatorjev
Na ravni PU 1.1. v okviru OP RR se bo planirano število raziskovalnih človek-let (FTE)
zagotavljalo s primernim deleţem sofinanciranja stroškov razvojno-raziskovalnega dela v
razpisih v okviru PU 1.1. glede na celotno sofinanciranje razvojno-investicijskih projektov.
Zadostno število podprtih zasebnih raziskovalno-razvojnih projektov se bo zagotavljalo s
primerno zgornjo mejo sofinanciranja v okviru razpisov. Zadostno število podprtih projektov
mikro, malih in srednje velikih podjetij se bo zagotavljalo s primerno višino razpisanih
sredstev za projekte omenjenih subjektov. Zadostno število novih inovacij in patentov ter
število novo ustvarjenih bruto delovnih mest se bo zagotavljalo z vključevanjem omenjenih
kazalnikov v razpisna merila in ustreznim točkovanjem teh meril. Glede slednjega kazalnika
pa velja poudariti, da bo zaradi recesije teţko doseči pričakovano število novo ustvarjenih
bruto delovnih mest.
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3.1.2.

Spodbujanje podjetništva

V okviru PU »Spodbujanje podjetništva« so predvidene naslednje aktivnosti:
a) Sklad tveganega kapitala
b) Investicijski projekti MSP
c) Pomoč malim in srednje velikim podjetjem z dolţniškimi viri
Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za gospodarstvo (v vlogi agenta SPS za investicijske projekte MSP)
Upravičenci oz. ciljne skupine:
a) Prva, druţba tveganega kapitala
b) so mikro, mala in srednje velika podjetja, še posebej novo nastala podjetja, inovativna
podjetja ter podjetja s potencialom rasti in razvoja
c) Slovenski podjetniški sklad
Finančna tabela
PU 1.2
Tabela 18: Finančni napredek prednostne usmeritve 1.2.
stanje 31.12.08

1. RP - PU 1.2.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

166.902.265
29.453.340

2007
-

-

-

EU in SLO del

196.355.605

-

-

-

EU del
SLO del

40.299.656
7.111.704

-

-

24,1
24,1

EU in SLO del

47.411.360

-

-

24,1

EU del
SLO del

75.674.368
13.354.300

-

-

45,3
45,3

EU in SLO del

89.028.668

-

-

45,3

EU del

71.360.710

177,1

94,3

42,8

SLO del

12.593.068

-

-

-

EU in SLO del

83.953.778

177,1

94,3

42,8

EU del

68.845.330

170,8

91,0

41,2

SLO del

12.149.176

-

-

-

EU in SLO del

80.994.506

170,8

91,0

41,2

EU del
SLO del

41.647.247
7.349.514

103,3
-

55,0
-

25,0
-

EU in SLO del

48.996.761

103,3

55,0

25,0

63.514.979
112.511.740
38.295.442
6.758.020

95,0
-

50,6
-

22,9
-

EU in SLO del

45.053.462

95,0

50,6

22,9

EU del
SLO del

38.295.442
6.758.020

95,0
-

50,6
-

22,9
-

EU in SLO del

45.053.462

95,0

50,6

22,9

0

0,0

0,0

0,0

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del
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Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 1.2 Spodbujanje podjetništva je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 83.953.778 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 80.994.506 EUR,
 podpisanih pogodb za 48.996.761 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
63.514.979 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 45.053.462 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 in predstavljajo
tudi enega izmed kazalnikov za doseganje ciljev PU 1.2 in sicer kazalnik razultata
Spodbujena zasebna vlaganja v podprtih projektih (cilj PU 1.2 150 mio EUR) v celotnem
obdobju.
Državne pomoči
Podlago za izvedbo javnega razpisa predstavlja shema drţavne 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 oz. za čas veljavnosti uredbe Komisije (ES) št. 1628/2006 z dne
24.10.2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri drţavni regionalni pomoči za naloţbe), v
okviru ukrepa 3.2.2 – Spodbujanje tehnoloških investicij«.
Opis izvajanja v letih 2007 -2008
V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 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). 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.
V okviru PU 1.2. Spodbujanje podjetništva so bili v letu 2008 objavljeni JR
1.2.1: V Okviru Javnega razpisa za sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa
nove tehnološke opreme v letu 2007/2008 je bilo v letu 2008 realiziranih 188 operacij
in izplačanih 30.017.406,95 EUR subvencij, do realizacije ni prišlo v 12 primerih.
1.2.2: V okviru razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost,
prednostna usmeritev 1.2. Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2008 potrjen
instrument: Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v letu 2008
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za mikro, mala in srednje velika podjetja z najmanj 1 in največ 9 zaposlenimi,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 23/2008 (sprememba v Uradnem listu RS, št.
59/2008). Razpisanih je bilo za 16.576.135,72 EUR sredstev. Skupno število prispelih
vlog na javni razpis je bilo 369, z zaprošenim zneskom subvencij v višini
32.498.332,69 EUR, obravnavanih je bilo 313 popolnih in ustreznih vlog, z
zahtevanim zneskom subvencij 28.839.131,83 EUR. Predračunska vrednost investicij
je znašala 59.263.180,45 EUR. Za sofinanciranje je bilo podpisanih 135 pogodb v
višini 16.494.005,59 EUR. Predračunska vrednost investicij za odobrene projekte
znaša 34.862.927,19 EUR od tega 34.253.396,04 EUR upravičenih stroškov. Z njimi
bo na novo predvidoma zaposlenih skoraj 305 delavcev v roku enega leta. Realiziranih
je bilo 126 operacij in izplačanih 15.036.054,27 EUR subvencij, do realizacije ni
prišlo v 9 primerih.
1.2.3: V okviru 1. RP Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, PU 1.2
Spodbujanje podjetništva, je bil v letu 2008 potrjen instrument: Javni razpis za
sofinanciranje (neposredne subvencije) nakupa nove tehnološke opreme v letu 2009,
objavljen v Uradnem listu RS, št. 88/2008 (sprememba v Uradnem listu RS, št.
126/2008). Razpisanih je bilo za 34.871.694,57 EUR sredstev. Za sofinanciranje je
bilo odobrenih 203 vloge v višini 31.929.913,69 EUR, skupna vrednost investicij je
73.673.302,52 EUR. Pogodbe bodo podpisane v letu 2009.
Izvajanje PU 1.2
Tabela 19: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 1.2.
Naziv

Vrsta
kazalnika

Leto

Izhodiščno
stanje

Načrtovana Dosežena
vrednost
vrednost
2013
2007

Število podprtih projektov
1
mikro, malih in srednje velikih Učinek
434
600
2004-2006
podjetij
od tega za novonastala
podjetja
Učinek
2007
0
21
(sklad tveganega kapitala) (i)
Spodbujena zasebna vlaganja
v podprtih projektih (mio. €) - Rezultat
2006
53
150
celotno obdobje(i)
Število novo ustvarjenih bruto
Rezultat
2007
0
2.300
delovnih mest(i)
Povprečno povečanje dodane
vrednosti na zaposlenega v
podjetjih, prejemnikih sredstev
(najmanj 24 mesecev po
Vpliv
2007
0
8-10%
zaključku projekta na dan
31.12. glede na 31.12. pred
začetkom izvajanja projekta)
Vir: MG-Direktorat za podjetništvo in konkurenčnost
* število ţe izvedenih in izplačanih sredstev za projekte (instrumenta 1.2.1 in 1.2.2).
**še ni razpoloţljivih podatkov

Dosežena
vrednost
2008

0

314*

0

0

0

63,5

0

n.p.**

0

n.p.**

(i) predstavlja ključni kazalnik
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Kakovostna analiza na ravni PU 1.2
Kazalnik učinka
Število podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (cilj 600) v okviru MG je bilo do
konca leta 2008 314 podprtih projektov majhnih in srednjih podjetij (52,3 %). JR za
novonastala podjetja (skladi tveganega kapitala) se v letu 2008 še ni izvajalo (cilj 21).
Kazalnik rezultata
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 150 mio EUR) so se do konca leta 2008 pribliţala znesku
63.514.979 EUR na osnovi sklenjenih pogodb oz. 42,3 %.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2.300) do konca leta 2008 še ni razpoloţljiv
podatek.
Kvalitativna analiza
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb. Fizični cilji operacij
(število novo ustvarjenih bruto delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega)
bodo merljivi v letu 2009, saj morajo prejemniki oddati poročilo o doseţenih učinkih za
zaključene operacije do konca aprila 2009. Agent (Slovenski podjetniški sklad) bo na podlagi
poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov.
Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb. Fizični cilji operacij
(število novo ustvarjenih bruto delovnih mest in povečanje dodane vrednosti na zaposlenega)
bodo merljivi v letu 2009, saj morajo prejemniki oddati poročilo o doseţenih učinkih za
zaključene operacije do konca aprila 2009. Agent (Slovenski podjetniški sklad) bo na podlagi
poročil in poslovnih izkazov prejemnikov izvedel analizo rezultatov in učinkov.
Z zaključenimi operacijami obeh instrumentov se ţe lahko določijo spodbujena zasebna
vlaganja, ki dosegajo 42,3% zastavljenega cilja.
Za tretji javni razpis pogodbe v letu 2008 še niso bile podpisane.
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Z izvedenim prvim javnim razpisom je bilo podpisanih 200 pogodb za skupaj 32.502.755
EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah.
Reailiziranih in sofinanciranih je bilo 188 operacij v vrednosti 30.017.407 EUR. 12
upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.902.271 EUR),
ostala zniţanja v vrednosti 583.077 EUR so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije in
finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.
Z izvedenim drugim javnim razpisom je bilo podpisanih 135 pogodb za skupaj 16.494.006
EUR subvencij. Pri izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah.
Reailiziranih in sofinanciranih je bilo 126 operacij v vrednosti 15.036.054 EUR. 9
upravičencev je odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost subvencij 1.438.287 EUR),
ostala zniţanja v vrednosti 19.665 EUR so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije in
finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.
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Za tretji javni razpis pogodbe v letu 2008 še niso bile podpisane, izdani so bili le pozitivni
sklepi o odobritvi subvencij v višini 34.833.163 EUR.
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
V 12 primerih podpisanih pogodb iz prvega javnega razpisa ni prišlo do realizacije, od tega je
bilo podanih 6 odstopov od pogodb s strani upravičencev, v 6 primerih pa niso bili izpolnjeni
pogoji za izplačilo, zaradi česar je Agent zavrnil zahtevke za sofinanciranje. Pri izvajanju
operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Razlika med vrednostjo podpisanih
pogodb in vrednostjo izvedenih pogodb je 2.485.348 EUR subvencij in sicer 12 neizvedenih
operacij v vrednosti 1.902.271 EUR (neizpolnjevanje pogojev), ostala zniţanja v vrednosti
583.077 EUR so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi
ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij.
V 9 primerih iz drugega javnega razpisa ni prišlo do realizacije, od tega je bilo podanih 5
odstopov od pogodb s strani upravičencev, v 4 primerih pa niso bili izpolnjeni pogoji za
izplačilo, zaradi česar je Agent zavrnil zahtevke za sofinanciranje. Pri izvajanju operacij je
prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. Razlika med vrednostjo podpisanih pogodb in
vrednostjo izvedenih pogodb je 1.457.952 EUR subvencij in sicer 9 neizvedenih operacij v
vrednosti 1.438.287 EUR (neizpolnjevanje pogojev), ostala zniţanja v vrednosti 19.665 EUR
so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije in finančnih korekcij zaradi ugotovljenih
nepravilnosti pri izvajanju operacij.
Vseh 314 izvedenih operacij iz obeh instrumentov (ne glede na korekcije) je bilo izvedenih ob
nespremenjenih ciljih in istočasno nezmanjšanih kazalnikih operacij.
Največje napake prijaviteljev, zakaj ne pridobijo pozitivnega sklepa o odobritvi subvencije: v
prijavi predvidijo začetek investicije pred dovoljenim rokom, zaključek investicije po
dovoljenem roku, podjetje razvrstijo v nepravilen velikostni razred, spadajo na razpis MKGP,
opravljavljajo dejavnost, ki ni v skladu z drţavnimi pomočmi, ugotovijo se neupravičeni
stroški in s tem upravičeni stroški padejo pod minimalno mejo.
IV. Posebni pogoji, povezani z operacijami na ravni prednostne usmeritve
Ni posebnih pogojev.
V. Prispevek prednostne usmeritve k ciljem trajnostnega razvoja
Cilji trajnostnega razvoja so neposredno povezani s trajnostno dostopnostjo projektov in z
izboljševanjem ekološkega stanja. V okviru prednostne usmeritve spodbujamo investicijske
projekte nove tehnološke opreme, ki bodo imeli pozitivne učinke na trajnostni razvoj.
Poseben poudarek je dan projektom, ki bodo dosegali visoko energetsko učinkovitost,
uporabljali sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k
trajnostnemu razvoju.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
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-

zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti.
VIII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
Z zdruţevanjem izkušenj in znanja ter čim večjo fleksibilnostjo in sprejemanjem
kompromisov se trudimo dosegati optimalno časovno usklajenost med načrtovanimi in
realiziranimi aktivnostmi, čeprav je to teţko, zaradi različnih interesov vseh vpletenih PT,
OU, agenta in upravičencev. Do večjih teţav pri izvajanju ni prišlo.
Izvajanje operacij se v 19 primerih ni skladalo z dinamiko, ki je bila predvidena v vlogah,
zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije oziroma podaljšanja
roka za dosego ciljev.
X. Poročilo o tekočem vrednotenju
Ni bilo izvedenega vrednotenja v letih 2007 - 2008.
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
soudeleţbo.
XIII. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov zaključek
Zaključenih je 314 operacij. Operacije v okviru instrumenta 1.2.3 bodo zaključene v letu
2009.
XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2009 so predvideni naslednji instrumenti:
- Javni razpis za sofinanciranje nakupa nove tehnološke opreme v obdobju 2009- 2011
-

Javni razpis za garancije za bančne investicijske kredite s subvencijo obrestne mere.
Garancijski sklad za odobravanje garancij za bančne kredite s subvencijo obrestne mere
se bo izvajal kot program, ki ga izvaja upravičenec, in sicer v dveh fazah: polnjenje
garancijskega sklada za zavarovanje kreditov MSP in subvencioniranje obrestnih mer.
Slovenski podjetniški sklad bo v tem primeru kot upravičenec programa izvajal javne
razpise za ugodne kredite (z do 80% garancijo in subvencionirano obrestno mero), ki jih
lahko pridobijo MSP s sedeţem v RS.
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Instrument Tveganega kapitala se bo izvajal z namenom saniranja trţne nepopolnosti na
področju tveganega kapitala v Sloveniji. S tem namenom je bila ustanovljena Prva,
druţba tveganega kapitala (prva javna druţba tveganega kapitala) kot inicialna druţba za
spodbudo razvoja trga tveganega kapitala.

-

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 mreţo razvojnih
središč omogočile uporabo visoko usposobljene delovne sile, intenzivnejša vlaganja v
raziskave in razvoj, tesnejšo povezavo z javnim raziskovalnim in izobraţevalnim sektorjem,
učinkovito delovanje podpornih institucij in posrednikov, ustrezno IKT infrastrukturo in
slednjič povečanje inovativnosti. Le z vzpostavitvijo vseh naštetih segmentov bo imela
Slovenija moţnost, da postane drţava, 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 druţba
Razvoj izobraţevalno-raziskovalne infrastrukture

Vključena ministrstva
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
- Ministrstvo za šolstvo in šport
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Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
2. RP
Tabela 20: Finančni napredek 2. razvojne prioritete
stanje 31.12.08

2. RP

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

% glede na pravice porabe
2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

396.934.393
70.047.246

2007
-

-

-

EU in SLO del

466.981.639

-

-

-

EU del
SLO del

66.291.322
11.698.468

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

77.989.790

-

-

16,7

EU del
SLO del

129.735.252
22.894.455

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

152.629.707

-

-

32,7

EU del

86.757.639

130,9

66,9

21,9

SLO del

15.310.009

-

-

-

102.067.648

130,9

66,9

21,9

EU del

63.528.951

95,8

49,0

16,0

SLO del

11.210.991

-

-

-

EU in SLO del

74.739.943

95,8

49,0

16,0

EU del
SLO del

25.364.666
4.476.117

38,3
-

19,6
-

6,4
-

EU in SLO del

29.840.783

38,3

19,6

6,4

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

22.569.506
52.410.289
1.760.884
310.744

2,7
-

1,4
-

0,4
-

EU in SLO del

2.071.629

2,7

1,4

0,4

EU del
SLO del

1.760.884
310.744

2,7
-

1,4
-

0,4
-

EU in SLO del

2.071.629

2,7

1,4

0,4

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

EU in SLO del
Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 102.067.648 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 74.739.943 EUR,
 podpisanih pogodb za 29.840.783 EUR , poleg tega tudi drugi viri v znesku
22.569.506 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 2.071.629 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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Doseganje ciljev in analiza napredka
Informacije o fizičnem in finančnem napredku 2. RP
Fizični napredek 2. RP
Tabela 21: Fizični napredek 2. razvojne prioritete
Naziv kazalnika
Število delujočih subjektov
podpornega okolja
Število novih širokopasovnih
priključkov
Število podprtih projektov e-storitev
in e-vsebin(i)
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)

Vrsta
kazalnika

Izhodiščno
stanje
2007

Načrtovana
vrednost 2013

Doseţena
vrednost
2007

Doseţena
vrednost
2008

Učinek

12

36

0

2

Učinek

253.000

+10.000

0

0

Učinek

0

30

0

12

Učinek

0

6 oz. 31 %
vseh

0

0

Učinek

0

1 oz. 10 %
vseh

0

0

Učinek

359

900

0

0

Povečanje števila prebivalcev z
moţnostjo dostopa do
Rezultat
600.000
+30.000
0
0
širokopasovnega priključka kot
(i)
posledica sofinanciranih aktivnosti
Splošni cilj pokritosti preb. z
moţnostjo dostopa do širokopasovnih
priključkov/100 preb. (prenosna
Rezultat
92%
100%
0
n.p.*
hitrost večja od 256 kbit/s)
upoštevajoč tudi nesofinancirane
aktivnosti
Število novih podjetij v okviru
Rezultat
0
300
0
0
subjektov podpornega okolja
Deleţ vpisanih študentov
naravoslovja (v odstotkih) glede na
Rezultat
6,8 %
9%
0
n.p.*
celotno populacijo
Deleţ vpisanih študentov tehnike (v
Rezultat
13,5 %
20 %
0
n.p.*
odstotkih) glede na celotno populacijo
Število novo ustvarjenih bruto
Rezultat
0
3.800
0
n.p.*
delovnih mest(i)
Viri: MG, MVZT, MVZT, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtletje 2008
* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni 2. RP
Kazalniki učinka
Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36). V letu sta bila izbrana dva projekta
(5,5 %), ki pa se bosta začela izvajati v letu 2009.
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Število novih širokopasovnih priključkov (cilj +10.000) bo predvidoma na podlagi podpisanih
7 pogodb v letu 2008 4.734 širokopasovnih priključkov (47% ciljne vrednosti).
Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin (cilj 30) je bil v letu 2008 doseţeno
12 (40%).
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore
(cilj 6 oz. 31% vseh). V okviru MVZT do konca leta 2008 ni bilo prenovljenih fakultet s
področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj se aktivnsoti še niso pričele
izvajati. Projekt »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je OU potrdil
20.11.2008 v okviru instrumenta neposredna potrditev operacije. Do podpisa pogodbe in
pričetkom izvajanja pa v letu 2008 ni prišlo.
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove
prostore je enako 0, saj se aktivnosti v letu 2008 še niso pričele izvajati.
Učinek dveh izbranih projektov se še ne izraţa v površini opremljenih komunalnih zemljišč
namenjenih gospodarskemu razvoju (cilj 900 ha).
Kazalniki rezultata
Povečanje števila prebivalcev z moţnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot
posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2008 ocenjeno na 16.569
prebivalca (v povprečju 3,5 prebivalca na gospodinjstvo) in dosega 55% zastavljenega cilja.
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano, saj se
bosta v letu 2008 izbrana projekta začela izvajati v letu 2009.
Splošni cilj pokritosti preb. z moţnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb.
(prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni
merljiv.
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano.
Deleţ vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan: v
okviru projekta »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru« je predviden vpis
80 novih študentov vsako leto.
Deleţ vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo še ni znan
podatek.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2. RP je 3.800) še ni znano.
Lizbonski cilji
V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2.
razvojne prioritete.
Tabela 22: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 2. RP
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema
Oblika financiranja
03
01
03
01
10
01
10
01
11
01
11
01
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Razsežnost 3
Območje
Urbano (01)
Ruralno (05)

Razsežnost 4

01
01
01
05
01
05

Gospodarska
dejavnost
12
18
10
10
16
16

Razsežnost 5

Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
Skupaj

Znesek
prispevka
Skupnosti*
9.422.648,00
24.900.000,00
21.247.529,08
5.958.013,92
1.416.538,08
584.221,92
63.528.951,00
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*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2008 v okviru 2. RP Gospodarsko razvojna infrastruktura ni bilo večjih teţav
Na prednostni usmeritvi 2.3 kljub predvidenim investicijam v raziskovalno in izobraţevalno
infrastrukturo še ni prišlo do začetka izvajanja operacij. Ukrep: preveri se utemeljenost
predvidenih investicij.
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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 izobraţevalnih 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 izobraţevalne centre (MIC)
- visokošolska-izobraţevalna 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 ţelezniška vozlišča, bliţina letališč),
koncentracija oziroma bliţina institucij znanja (visokošolske, raziskovalne in razvojne
ustanove, druge institucije znanja), kritična masa prebivalstva oz. ustrezno izobraţene
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 izobraţevalne ustanove,
raziskovalne ustanove, ipd.), ki se povezujejo s podobnimi subjekti na določenem
področju v celoto.
- V primeru medpodjetniških izobraţevalnih centrov (MIC) tudi zdruţenja delodajalcev
in zbornice.
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Finančna tabela
PU 2.1
Tabela 23: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.1.
stanje 31.12.08

2. RP - PU 2.1.

Pravice porabe 2007-2013

% glede na pravice porabe
2007

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

194.906.001
34.395.177

-

-

-

EU in SLO del

229.301.178

-

-

-

EU del
SLO del

32.550.913
5.744.279

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

38.295.192

-

-

16,7

EU del
SLO del

63.703.675
11.241.825

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

74.945.500

-

-

32,7

EU del

42.500.000

130,6

66,7

21,8

7.500.000

-

-

-

50.000.000

130,6

66,7

21,8

EU del

9.422.648

28,9

14,8

4,8

SLO del

1.662.820

-

-

-

11.085.468

28,9

14,8

4,8

9.422.648
1.662.820

28,9
-

14,8
-

4,8
-

EU in SLO del

11.085.468

28,9

14,8

4,8

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

17.702.907
28.788.375
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

SLO del
EU in SLO del

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2008 :
 razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR (samo MG),
 potrjenih operacij v znesku 11.085.468 EUR (samo MG) in
 podpisanih pogodb za 11.085.468 EUR (samo MG), od tega tudi drugi viri v
znesku 17.702.907 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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MG
2. RP - PU 2.1.

stanje 31.12.08

MG

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

166.906.001
29.454.000

2007
-

-

-

EU in SLO del

196.360.001

-

-

-

EU del
SLO del

27.874.681
4.919.062

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

32.793.743

-

-

16,7

EU del
SLO del

54.552.069
9.626.836

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

64.178.905

-

-

32,7

EU del

42.500.000

152,5

77,9

25,5

7.500.000

-

-

-

50.000.000

152,5

77,9

25,5

EU del

9.422.648

33,8

17,3

5,6

SLO del

1.662.820

-

-

-

11.085.468

33,8

17,3

5,6

9.422.648
1.662.820

33,8
-

17,3
-

5,6
-

EU in SLO del

11.085.468

33,8

17,3

5,6

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

17.702.907
28.788.375
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

SLO del
EU in SLO del

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

% glede na pravice porabe

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru MG na PU 2.1 Gospodarsko-razvojna logistična središča je bilo v obdobju 1.1.2007
do 31.12.2008 :
 razpisanih sredstev v znesku 50.000.000 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 11.085.468 EUR in
 podpisanih pogodb za 11.085.468 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
17.702.907 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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MŠŠ
2. RP - PU 2.1.

stanje 31.12.08

MŠŠ

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

28.000.000
4.941.177

2007
-

-

-

EU in SLO del

32.941.177

-

-

-

EU del
SLO del

4.676.232
825.217

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

5.501.449

-

-

16,7

EU del
SLO del

9.151.606
1.614.989

-

-

32,7
32,7

10.766.595

-

-

32,7

EU del

0

0,0

0,0

0,0

SLO del

0

-

-

-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del

0

0,0

0,0

0,0

SLO del

0

-

-

-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
0
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

EU in SLO del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

% glede na pravice porabe

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

MŠŠ v letu 2008 ni razpisalo sredstev.
Drţavne pomoči
MG: Javni razpis za sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških
inkubatorjev v okviru gospodarsko-razvojno-logističnih središč se izvaja po shemi:
dopolnjen Program ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 20072013, regionalna pomoč, št: BE 05-5715334-2007 datum priglasitve: 30.11.2006; datum
potrditve sheme: 9.2.2007, trajanje pomoči: od potrditve sheme do 31.12.2013; ukrep 3.1.1 –
Spodbujanje investicij v gospodarsko-razvojno-logistične platforme iz Dopolnjenega
programa ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti za obdobje 2007-2013.
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Opis izvajanja v letu 2008
MG DPK, v vlogi PT, je v okviru PU 2.1 v letu 2008 začelo aktivnosti za pripravo
instrumentov za izbor operacij. Junija 2008 je MG-DPK predloţil »Javni razpis za
sofinanciranje projektov izgradnje tehnoloških parkov in podjetniških inkubatorjev v okviru
gospodarsko-razvojnih-logističnih središč«. OU je potrdil omenjeni instrument v višini
50.000.000,00 EUR dne 28.7.2008, ki je bil objavljen v Uradnem listu 1.8.2008 (UL RS, št
79/08). Izbrana sta bila dva projekta, izgradnja tehnološkega parka IN PRIME in izgradnja
podjetniškega inkubatorja Podbreznik, v skupni višini sofinanciranja 11.085.468 EUR in se
bosta začela izvajati v letu 2009.
MŠŠ v vlogi PT, je začelo aktivnosti za pripravo instrumentov javni razpis za izbor operacij v
drugi polovici leta 2008. OU v okviru slednjega še ni potrdil nobenega instrumenta, medtem
ko je v usklajevanju instrument »Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v
medpodjetniške izobraţevalne centre – MIC«. MŠŠ je v okviru projekta Tehnična pomoč
februarja 2008 zaposlilo tudi ustreznega sodelavca za pripravo razpisa. Predlog instrumenta je
bil organu upravljanja prvič posredovan v pregled v septembru 2008.
Izvajanje PU 2.1
Tabela 24: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.1.
Naziv kazalnika
Število delujočih subjektov
podpornega okolja
Površina opremljenih komunalnih
zemljišč namenjenih gospodarskemu
razvoju (ha)
Število novih podjetij v okviru
subjektov podpornega okolja
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)

Vrsta
kazalnika

Izhodiščno
stanje
2007

Načrtovana
vrednost 2013

Doseţena
vrednost
2007

Doseţena
vrednost
2008

Učinek

12

36

0

2

Učinek

359

900

0

0

Rezultat

0

300

0

0

Rezultat

0

3.800

0

n.p.*

Viri: MG, MVZT
* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kvalitativna analiza
V letu 2008 so se aktivnosti v pristojnosti MG kot PT v okviru te prednostne usmeritve začele
izvajati, vendar se bodo aktivnosti na projektih začele šele v letu 2009. Konkretni rezultati
bodo vidni šele po letu 2009, zato kvalitativna analiza za leto 2008 ni smiselna..
Kazalniki učinka
Število delujočih subjektov podpornega okolja (cilj je 36). V letu sta bila izbrana dva projekta
(5,5 %), ki pa se bosta začela izvajati v letu 2009.
Učinek dveh izbranih projektov se še ne izraţa v površini opremljenih komunalnih zemljišč
namenjenih gospodarskemu razvoju (cilj 900 ha).
Kazalnika rezultata
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 2. RP je 3.800) še ni znano.
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Kazalniki rezultata
Število novih podjetij v okviru subjektov podpornega okolja (cilj 300) še ni znano, saj se
bosta projekta začela izvajati v letu 2009.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj PU 2.1 je 3.800) še ni znano, saj se bosta
projekta začela izvajati v letu 2009.
Kvalitativna analiza
V letu 2008 so se aktivnosti v pristojnosti MG kot PT v okviru te PU začele izvajati, vendar
se bodo aktivnosti na projektih začele šele v letu 2009. Konkretni rezultati bodo vidni šele po
letu 2009, zato kvalitativna analiza za leto 2008 ni smiselna..
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MG: V letu 2009 se na MG pripravlja pregled stanja na projektih gospodarskih središč,
vključenih v Resolucijo o nacionalnih razvojnih projektih za obdobje 2007 – 2023. Na
podlagi pregleda bodo stekle intenzivne priprave ustreznih instrumentov za sofinanciranje
projektov, ki se bodo lahko pričeli izvajati v letu 2009 oziroma 2010.
MŠŠ :
Predviden je začetek izvajanja javnega razpisa »Javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraţevalne centre – MIC«, v višini 22,8 mio
EUR.
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3.2.2.

Informacijska družba

V okviru prednostne usmeritve »Informacijska druţba« so predvidene tri aktivnosti:
a) Gradnja infrastrukture
b) E-vsebine
c) E-storitve
Za zagotavljanje širokopasovnih povezav bomo izvedli alternativno rešitev gradnje odprtih
omreţij, v skladu s Smernicami za merila in načine črpanja strukturnih skladov v podporo
elektronskim komunikacijam (SEC (20003) 895). Ta omreţja se financirajo tudi kot javno
zasebna partnerstva in temeljijo na različnih tehnologijah, kot so npr.: optika, xDSL, fiksni
brezţični dostop (FWS), brezţične tehnologije. Projekt se bo izvajal na področju celotne
drţave s poudarkom na pospešeni gradnji širokopasovnih omreţij 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 deleţni 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 izobraţevanje, 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 - DID (Direktorat za
informacijsko druţbo)
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 izobraţevalne, raziskovalne in kulturne ustanove bodo
končni uporabniki šole, knjiţnice, 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, ţivečim na ruralnih področjih. E-vsebine, ki
bodo nastale v okviru programa, bodo dostopne strokovni in širši javnosti, v skladu z
obstoječo zakonodajo.
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Finančna tabela
PU 2.2
Tabela 25: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.2.
stanje 31.12.08

2. RP - PU 2.2.

Pravice porabe 2007-2013

EU del
SLO del
EU in SLO del

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

% glede na pravice porabe
2007

2007-2008

2007-2013
-

90.013.449
15.884.727

-

-

105.898.176

-

-

-

EU del
SLO del

15.032.989
2.652.880

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

17.685.869

-

-

16,7

EU del
SLO del

29.420.271
5.191.812

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

34.612.083

-

-

32,7

EU del

44.257.639

294,4

150,4

49,2

SLO del

7.810.009

-

-

-

EU in SLO del

52.067.648

294,4

150,4

49,2

EU del

29.206.303

194,3

99,3

32,4

5.154.053

-

-

-

EU in SLO del

34.360.357

194,3

99,3

32,4

EU del
SLO del

15.942.018
2.813.297

106,0
-

54,2
-

17,7
-

EU in SLO del

18.755.315

106,0

54,2

17,7

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

4.866.599
23.621.914
1.760.884
310.744

11,7
-

6,0
-

2,0
-

EU in SLO del

2.071.629

11,7

6,0

2,0

EU del
SLO del

1.760.884
310.744

11,7
-

6,0
-

2,0
-

EU in SLO del

SLO del

2.071.629

11,7

6,0

2,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.2 Informacijska druţba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 52.067.648 EUR (MG in MVZT),
 potrjenih operacij v znesku 34.360.357 EUR (MG IN MVZT) in
 podpisanih pogodb za 18.755.315 EUR (MG in MVZT), poleg tega tudi drugi
viri v znesku 4.866.599,
 izplačanih sredstev v znesku 2.071.629 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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MG
2. RP - PU 2.2.

stanje 31.12.08

MG

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

% glede na pravice porabe
2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

70.000.000
12.352.941

2007
-

-

-

EU in SLO del

82.352.941

-

-

-

EU del
SLO del

11.690.578
2.063.043

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

13.753.621

-

-

16,7

EU del
SLO del

22.879.014
4.037.473

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

26.916.487

-

-

32,7

EU del

40.313.917

344,8

176,2

57,6

7.114.058

-

-

-

EU in SLO del

47.427.975

344,8

176,2

57,6

EU del

27.205.543

232,7

118,9

38,9

4.800.978

-

-

-

EU in SLO del

32.006.521

232,7

118,9

38,9

EU del
SLO del

14.181.134
2.502.553

121,3
-

62,0
-

20,3
-

EU in SLO del

16.683.687

121,3

62,0

20,3

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

2.714.300
19.397.986
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

SLO del

SLO del

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.2 Informacijska druţba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 na MG:
 razpisanih sredstev v znesku 47.427.975 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 32.006.521 EUR,
 podpisanih pogodb za 16.683.687 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
2.714.300 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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MVZT
2. RP - PU 2.2.

stanje 31.12.08

MVZT

% glede na pravice porabe
2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

20.013.449
3.531.786

-

-

-

EU in SLO del

23.545.235

-

-

-

EU del
SLO del

3.342.411
589.837

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

3.932.248

-

-

16,7

EU del
SLO del

6.541.257
1.154.339

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

7.695.596

-

-

32,7

EU del

3.943.722

118,0

60,3

19,7

695.951

-

-

-

EU in SLO del

4.639.673

118,0

60,3

19,7

EU del

2.000.760

59,9

30,6

10,0

353.075

-

-

-

EU in SLO del

2.353.836

59,9

30,6

10,0

EU del
SLO del

1.760.884
310.744

52,7
-

26,9
-

8,8
-

EU in SLO del

2.071.629

52,7

26,9

8,8

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

2.152.298
4.223.927
1.760.884
310.744

52,7
-

26,9
-

8,8
-

EU in SLO del

2.071.629

52,7

26,9

8,8

EU del
SLO del

1.760.884
310.744

52,7
-

26,9
-

8,8
-

EU in SLO del

2.071.629

52,7

26,9

8,8

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

2007

SLO del

SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.2 Informacijska druţba je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008 na MVZT:
 razpisanih sredstev v znesku 4.639.673 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 2.353.836 EUR,
 podpisanih pogodb za 2.152.298 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
2.152.298 EUR v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
Državne pomoči
MVZT - DID – Podlaga za izvedbo »Javnega razpisa za spodbujanje raziskovalno razvojnih
projektov razvoja e-vsebin in e-storitev« je shema drţavnih pomoči »Program za spodbujanje
tehnološkega razvoja ter informacijske druţbe za obdobje 2007-2012 (z dne 17.11.2006 in
dopolnitvami z dne 3.4.2008 ter 30.3.2009)«, ki se bo izvajal po shemi drţavnih pomoči
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»Program za spodbujanje tehnološkega razvoja in informacijske druţbe za obdobje 20072012 (N 472/06 z dne 17.11.2006)«.
MG - DEK:
JR za pridobitev sredstev ESRR; 2. Razvojna prioriteta: Gospodarsko-razvojna infrastruktura,
PU 2.2 Informacijska druţba, Projekt gradnja, upravljanje in vzdrţevanje odprtega
širokopasovnega omreţja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti« se ne izvaja po
shemi drţavnih pomoči.
Opis izvajanja v letu 2008
MVZT - DID: 15. februarja 2008 je bil v Uradnem listu RS objavljen »Javni razpis za
spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov razvoja e-vsebin in e-storitev«. MVZT je tako
razpisal 4.639.673 EUR pri katerem slovenska udeleţba predstavlja 695.951 EUR, evropski
del pa je enak 3.943.722 EUR. V oktobru 2008 je na podlagi 12 odobrenih operacij prispelo
12 zahtevkov za izplačila. Vse operacije so bile uspešno izvedene. Projekte so izvajali
konzorciji podjetij in javnih razvojno raziskovalnih organizacij. Zahtevki za izplačila iz
proračuna RS so bili izplačani v decembru 2008 v skupni višini 2.071.628,79 EUR. Deleţ
izplačil glede na pogodbeno vrednost odobrenih operacij je bil 88%. Ostala predvidena
sredstva so bila prenešena v leto 2010.
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 druţba,
Projekt gradnja, upravljanje in vzdrţevanje odprtega širokopasovnega omreţja elektronskih
komunikacij v lokalni skupnosti« (dvoletni razpis). Razpisana so bila nepovratna sredstva v
višini 19.637.297,00 EUR.
Februarja 2008 je OU potrdil dopolnitev javnega razpisa, s katero se je povečal obseg
razpisnih sredstev na 47.427.975,00 EUR. Popravki JR so bili objavljeni 29.2.2008 v Ur.l. RS
št. 21/2008.
V okviru razpisa so bila v letu 2008 izvedena tri odpiranja. Na I. odpiranje, ki je potekalo dne
8.4.2008, je prispelo 7 vlog. Strokovna komisija je vse vloge ocenila pozitivno.
Ker so projekti zelo zahtevni, predvidevajo različne tipe omreţij ter različne gradnje odprtih
širokopasovnih omreţij elektronskih komunikacij, je potrebno temeljito pregledati vsak
projekt posebej. Na Ministrstvu za finance so projekte temeljito in prioritetno pregledovali v
Sektorju za spremljanje drţavnih pomoči in v Sektorju za javno-zasebno partnerstvo.
Ministrstvo za finance je dne 04.08.2008 poslalo mnenje Ministrstvu za gospodarstvo, da
projekti predstavljajo potencialno drţavno pomoč. Ker je Ministrstvo za gospodarstvo v
skladu s predhodno navedeno določbo javnega razpisa čakalo na mnenje Ministrstva za
finance, je skladno z mnenjem Ministrstva za finance, št. 440-24/2007, z dne 04.08.2008,
izdalo sklepe o izbiri ponudnikov šele po pridobitvi tega mnenja, to je dne 07.08.2008.
Ministrstvo za gospodarstvo je s sklepom odločilo o izbiri ponudnika oziroma prejemnika ter
da mora vsak prejemnik sredstev posredovati priglasitev projekta Ministrstvu za finance ter
predati zgrajeno omreţje v upravljanje izbranemu upravljavcu in v uporabo šele po potrditvi
projekta s strani Evropske komisije. Prejemnik sredstev je dolţan pričeti z gradnjo dela
omreţja s sredstvi zasebnega partnerja šele po potrditvi projekta s strani Evropske komisije.
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Na II. odpiranje, ki je potekalo dne 5.6.2008 je prispelo 11 ponudb. Ponudbe, ki niso
izpolnjevale pogojev javnega razpisa in razpisne dokumentacije (7), je strokovna komisija
zavrnila. En ponudnik je odstopil od svoje vloge zaradi ugoditve vloge ter odobritve
financiranja upravičenih stroškov predloţenega projekta ţe na prvem odpiranju razpisa. Po
zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno, da so tri vloge primerne za odobritev
sofinanciranja.
Na III. odpiranje, ki je potekalo 18.11.2008, je prispelo 22 ponudb. Ponudbo, ki ni
izpolnjevala pogojev javnega razpisa in razpisne dokumentacije (1), je strokovna komisija
zavrnila. Strokovna komisija je vse pravočasne, pravilno označene in popolne ponudbe (21)
ocenila v skladu z merili, objavljenimi v razpisu in razpisni dokumentaciji. Vse ponudbe so
bile pravočasne ter pravilno opremljene. Vse ponudbe so bile nepopolne, zato je komisija
ponudnike pozvala k dopolnitvi le-teh. Po zaključku postopka ocenjevanja sta bili izbrani dve
vlogi. Preostale ponudbe, ki so izpolnjevale pogoje financiranja, so presegle vrednost
razpisanih sredstev, zato so bile s sklepom zavrnjene.
V letu 2008 je bilo odobrenih 10 operacij višina odobrenih sredstev je 32.006.521,07 EUR, od
tega je podpisanih 7 pogodb v višini 16.683.686,07 EUR.
Cilj prednostne usmeritve po zaključku programskega obdobja 2007-2013 je povečanje
pokritosti prebivalstva z moţnostjo priključitve na širokopasovno omreţje s sedanje ocene 92
odstotkov na 100 odstotkov.
Dopolnilno financiranje ni v okviru janega razpisa ni bilo predvideno.
Posledice, če pa se ugotovi dvojno financiranje posamezne operacije: V primeru, če se
ugotovi, da je upravičenec za stroške, ki so predmet financiranja, ţe dobil tudi druga sredstva
iz drţavnega, lokalnega ali EU proračuna ali pa so mu bila odobrena, ne da bi o tem do
sklenitve pogodbe pisno obvestil ministrstvo, ministrstvo odstopi od pogodbe ter zahteva
vračilo neupravičeno prejetih sredstev s pripadajočimi zakonitimi zamudnimi obrestmi od
dneva nakazila do dneva vračila. Upravičenec mora sredstva vrniti v roku 5 dni po prejemu
poziva s strani ministrstva. V primeru, da se kadarkoli izkaţe, da je upravičenec posredoval
napačne podatke v zvezi z namenom operacije ali izpolnjevanjem pogojev ali pa se ugotovi,
da je zamolčal take podatke, ki bi kakorkoli vplivali na oceno in potek operacije, je
ministrstvo upravičeno odstopiti od pogodbe, upravičenec pa bo dolţan vrniti vsa prejeta
sredstva skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila do dneva vračila.
Izvajanje PU 2.2
MG – DEK
Tabela 26: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. – MG-DEK
Naziv

Vrsta
kazalnika

Število novih
širokopasovnih priključkov

Učinek

Povečanje števila
Rezultat
prebivalcev z moţnostjo
dostopa do širokopasovnega
priključka kot posledica
sofinanciranih aktivnosti(i)
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Izhodiščno
stanje 2007

Načrtovana
vrednost 2013

Doseţena
Doseţena
vrednost 2007 vrednost 2008

253.000

+10.000

0

0

600.000

+30.000

0

0
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Splošni cilj pokritosti preb. Rezultat
z moţnostjo dostopa do
širokopasovnih
priključkov/100 preb.
(prenosna hitrost večja od
256 kbit/s) upoštevajoč tudi
nesofinancirane aktivnosti
Vir: MG-DEK

92,0%

100%

0

n.p.*

* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka
Število novih širokopasovnih priključkov (cilj +10.000) bo predvidoma na podlagi podpisanih
7 pogodb.
Kazalniki rezultata
Povečanje števila prebivalcev z moţnostjo dostopa do širokopasovnega priključka kot
posledica sofinanciranih aktivnosti (cilj +30.000) je v letu 2008 ocenjeno na 16.569
prebivalca (v povprečju 3,5 prebivalca na gospodinjstvo) in dosega 55% zastavljenega cilja.
Splošni cilj pokritosti preb. z moţnostjo dostopa do širokopasovnih priključkov/100 preb.
(prenosna hitrost večja od 256 kbit/s) upoštevajoč tudi nesofinancirane aktivnosti še ni
merljiv.
V okviru pristojnosti MG – DEK se lizbonski cilji prav tako ţe izvajajo, v smislu izboljšave
telekomunikacijske infrastrukture. Aktivnosti se nanašajo na pospešeno gradnjo
širokopasovnih omreţij v manj razvitih regijah, še posebej na podeţelskih območjih, in
povezovanje teh omreţij z nacionalnimi hrbteničnimi omreţji.
MVZT – DID
Tabela 27: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.2. – MVZT - DID
Naziv

Vrsta
kazalnika

Število podprtih projektov
razvoja e-storitev in evsebin(i)

Učinek

Odst. posameznikov, ki
redno uporabljajo internet

Vpliv

Izhodiščno
stanje 2007

Načrtovana
vrednost 2013

Doseţena
Doseţena
vrednost 2007 vrednost 2008

0

30

0

12

56%

70%

n.p.*

58%

Vir: MVZT-DID, SURS: Uporaba interneta v gospodinjstvih pri posameznikih, Slovenija, 1. četrtletje 2008
* še ni razpoloţljivih podatkov
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kazalnik učinka
Število podprtih projektov razvoja e-storitev in e-vsebin (cilj 30) je bil v letu 2008 doseţeno
12 (40%)
Kazalnik vpliva
Odst. posameznikov, ki redno uporabljajo internet (cilj 70%) je v letu 2008 narasel na 58% v
primerjavi z 56% v letu 2008
Kvalitativna analiza
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I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Fizični cilji operacije še niso bili doseţeni, 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 doseţeni, 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 »Informacijska druţba« Gradnja infrastrukture je namenjena
zagotovitvi dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem območju Slovenije
z najprej funkcionalno zadovoljivo hitrostjo, nato pa tudi dostop do večjih hitrosti s končnim
dolgoročnim ciljem povezave večine prebivalcev v visoko zmogljivem omreţju. Cilj je
zgraditi širokopasovna omreţja na tistih območjih, kjer širokopasovno omreţje še ni zgrajeno
in kjer ni trţnega interesa za gradnjo takega omreţja.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakim možnostim
Prednostna usmeritev Informacijska druţba še posebej izpostavlja enake moţnosti, saj je cilj
zagotovitev dostopa do širokopasovnih povezav uporabnikom na celotnem ozemlju Slovenije.
VII. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na teţave.
VIII. Poročilo o tekočem vrednotenju
V letu 2008 ni bilo izvedenega vrednotenja.
IX. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Revizij do sedaj ni bilo.
XI. Sprejeti ukrepi informiranja in obveščanja
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Dosledno upoštevamo ukrepe informiranja in obveščanja, tako da: na JR, razpisno
dokumentacijo primerno označujemo z logotipom ESRR. V JR, razpisni dokumentaciji,
pogodbah o sofinanciranju vedno navedemo dejstvo, da operacijo delno financira EU, ESRR
ter navedemo razmerje med EU sredstvi in slovensko soudeleţbo. JR in razpisna
dokumentacija sta bila objavljena na spletnih straneh MG, kjer je bil objavljen tudi seznam
upravičencev. Organiziranja je bila tudi novinarska konferenca, kjer je bil poudarjen
prispevek EU, ESRR. Gradivo za novinarje je bilo ustrezno označeno. V skladu s 16. členom
pogodbe med Ministrstvom za gospodarstvo in posamezno lokalno skupnostjo je ministrstvo
dolţno upoštevati zahteve glede informiranja in obveščanja javnosti v skladu z 9. členom
Uredbe Sveta (ES) št. 1828/2006 (Uradni list EU, št. 371/06) in v skladu z Navodili organa
upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013. V skladu s 13. členom pogodbe pa je lokalna skupnost
dolţna, da pri izvajanju operacije izvaja naloge glede informiranja in obveščanja javnosti o
operaciji gradnje. 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.
XI. Seznam nedokončanih operacij in časovni razpored za njihov začetek
Nobena operacije še ni zaključena, vse so na začetku izvajanja. Operacije bodo zaključene v
letih 2009-2010.
XII. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena za aktivnosti te prednostne usmeritve.
XIII. Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V prihodnje bomo nadaljevali z izborom operacij v okviru novega javnega razpisa za
informacijsko druţbo, ki bo predvidoma objavljen v mesecu avgustu 2009. Na podlagi vlog,
ki niso bile izbrane na prvem razpisu in na podlagi razpoloţljivih sredstev, predvidevamo, da
bo z novim razpisom cca. 15 vlogam omogočeno sofinanciranje.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MVZT – informacijska druţba:
V letu 2009 se bo izvajal JR za spodbujanje raziskovalno razvojnih projektov spodbujanja estoritev in e-vsebin v letih 2009 in 2010, s katerim se ţeli spodbuditi razvoj in večjo ponudbo
e-storitev na različnih področjih informacijske druţbe in uveljaviti nove tehnološko-razvojne,
organizacijske in poslovne koncepte, ki bodo pripomogli k prehodu v moderno in učinkovito
druţbo 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.
V letu 2009 se bodo izvajali še JR za spodbujanje projektov vzpostavitve e-vsebin in estoritev javnih in zasebnih neprofitnih organizacij v letih 2009 in 2010. S tem razpisom se
namerava finančno podpreti projekte implementacije e-storitev in e-vsebin za javne in
zasebne neprofitne organizacije. Pričakuje se, da bodo sofinancirane aktivnosti pospešile
razvoj inovativnih e-storitev in vključujoče informacijske druţbe v Sloveniji, kar bo
omogočilo doseganje ciljev regionalne razvojne politike EU. E-vsebine in e-storitve
vzpodbujajo ne le gospodarske temveč tudi negospodarske dejavnosti, ki ustvarjajo nova
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delovna mesta, ne le za informacijske strokovnjake, ampak tudi in predvsem za ljudi z
druţboslovno, humanistično in umetniško izobrazbo. Cilj tega razpisa je sofinanciranje
projektov vzpostavitev delujočih javno dostopnih e-vsebin in e-storitev preko spleta.

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

68

LP OP RR 2008

Izobraževalno-raziskovalna infrastruktura

3.2.3.

Vključeno ministrstvo:
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
Predvidene dejavnosti
Področje prednostne usmeritve Razvoj izobraţevalno-raziskovalne infrastrukture sodi v
širšem smislu med ukrepe, usmerjene v krepitev institucij znanja v skladu s potrebami
gospodarstva, tehnološkega in drugega prednostnega razvoja v drţavi. V oţjem smislu gre za
naloţbe v javno visokošolsko in raziskovalno infrastrukturo nacionalnega pomena. V okviru
prednostne usmeritve se načrtujejo naloţbe 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 ţe obstoječimi objekti) zaokroţeni kompleksi funkcionalno sorodnih
institucij.
Upravičenci oziroma ciljne skupine so visokošolske, raziskovalne pa tudi drţavne
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
Tabela 28: Finančni napredek prednostne usmeritve 2.3.
stanje 31.12.08

2. RP - PU 2.3.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

112.014.943
19.767.342

-

-

-

EU in SLO del

131.782.285

-

-

-

EU del
SLO del

18.707.420
3.301.309

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

22.008.729

-

-

16,7

EU del
SLO del

36.611.306
6.460.818

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

43.072.124

-

-

32,7

EU del

0

0,0

0,0

0,0

SLO del

0

-

-

-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

24.900.000

133,1

68,0

22,2

4.394.118

-

-

-

29.294.118

133,1

68,0

22,2

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
0
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU del
Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

SLO del
EU in SLO del

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
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Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 2.3 Izobraţevalno-raziskovalna infrastruktura je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2008:
 neposredno potrjena operacija v znesku 24.900.000 EUR,
 podpisa pogodbe v letu 2008 ni bilo.
Opis izvajanja v letu 2008
MVZT, v vlogi PT, je v okviru PU 2.3 v letu 2008 je začelo aktivnosti za pripravo
Instrumenta neposredne potrditve operacije. OU je 20.11.2008 izdal odločbo o dodelitvi
sredstev za projekt »Novogradnja Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«. Vrednost
projekta znaša 38.469.894 EUR, od tega 24.900.000 EUR EU udeleţbe, 4.394.118 EUR
slovenske udeleţbe ter 9.175.776 EUR drugih virov (integralni proračun, univerza). Na
podlagi izdane Odločbe št. ESRR OP RR/2/3/1-0 o dodelitvi sredstev se bo omenjeni projekt
začel izvajati v letu 2009 (sklenitev pogodbe o sofinanciranju, objava javnega razpisa za
izbor izvajalca in izgradnja objekta z dobavo in montaţo opreme).
Za projekt Narodne in univerzitetne knjiţnice Joţeta Plečnika – 1. faza v letu 2008 ni bila
izdelana investicijska dokumentacija – investicijski program s študijo izvedljivosti in analiza
stroškov in koristi ter dopolnjen terminski plan 1. faze projekta (zaradi revizijskega postopka
JN pred DRK), kar je Računsko sodišče RS v porevizijskem poročilu ocenilo kot
nezadovoljivo, prav tako ni bila dokončana projektna dokumentacija zaradi usklajevanja z
zahtevami Uprave RS za zaščito in reševanje glede upoštevanja Uredbe o graditvi in
vzdrţevanju zaklonišč, pa tudi neizpolnjenih zahtev ostalih soglasojedajalcev. Za omenjeno
investicijo tudi niso bile dokončno urejene zemljiškoknjiţne zadeve za parc. št. 304, 306 in
307 k.o. Gradišče I.
Za projekt Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakultete za računalništvo v okviru
Politehnike je bila izvedena ponovitev urbanistično arhitekturnega natečaja, ki je v prvem
postopku prinesel le eno neprimerno ponudbo, kar je pomenilo osemmesečni zamik vseh
nadaljnjih aktivnosti. Univerza v Ljubljani je sicer v letu 2008 ţe pridobila vsa potrebna
zemljišča za gradnjo teh dveh fakultet in pripravila projektno dokumentacijo, čaka le še na
soglasje Agencije RS za okolje..

junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

70

LP OP RR 2008

Izvajanje PU 2.3
Tabela 28: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 2.3.
Naziv kazalnika
Število prenovljenih fakultet s
področja naravoslovja in tehnike,
preseljenih v nove prostore
Število raziskovalnih organizacij s
področja naravoslovja in tehnike,
preseljenih v nove prostore
Deleţ vpisanih študentov
naravoslovja (v odstotkih) glede na
celotno populacijo
Deleţ vpisanih študentov tehnike (v
odstotkih) glede na celotno populacijo

Vrsta
kazalnika

Izhodiščno
stanje
2007

Učinek

0

Učinek

Načrtovana
vrednost 2013

Doseţena
vrednost
2007

Doseţena
vrednost
2008

6 oz. 31 %
vseh

0

0**

0

1 oz. 10 %
vseh

0

0

Rezultat

6,8 %

9%

0

n.p.*

Rezultat

13,5 %

20 %

0

n.p.*

Viri: MVZT

* še ni razpoloţljivih podatkov
** še ni razpoloţljiv podatek, aktivnosti se v letu 2008 še niso pričele izvajati (razen posredovanja vloge OU za projekt
»Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v Mariboru«).

Kakovostna analiza na ravni PU 2.3
Kazalnik učinka
Število prenovljenih fakultet s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore
(cilj 6 oz. 31% vseh). V okviru MVZT do konca leta 2008 ni bilo prenovljenih fakultet s
področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove prostore, saj se aktivnsoti še niso pričele
izvajati (razen potrditvevloge za projekt »Novogradnje Medicinske fakultete Univerze v
Mariboru« s strani OU),
Število raziskovalnih organizacij s področja naravoslovja in tehnike, preseljenih v nove
prostore je enako 0, saj se aktivnosti v letu 2008 še niso pričele izvajati.
Kazalnika rezultata
Deleţ vpisanih študentov naravoslovja (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 9%) in
deleţ vpisanih študentov tehnike (v odstotkih) glede na celotno populacijo (cilj 20%) še nista
znana podatka.
V letu 2008 ni bilo sprememb stanja glede zgoraj opisanih kazalnikov, saj se aktivnosti še
niso pričele izvajati.
Kvalitativna analiza
Aktivnosti se v letu 2008 še niso pričele izvajati, zato kvalitativna analiza ni smiselna.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Pri neposredni potrditvi operacije se je smiselno upoštevalo izpolnjevanje obveznih
omilitvenih ukrepov.
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Pri neposredni potrditvi operacije se je smiselno upošteval prispevek k enakih moţnosti.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
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MVZT bo sedanjo višino pravic porabe s predlaganim rebalansom proračuna 2009 v okviru
PU 2.3 zniţal, ker se eden večjih predvidenih projektov verjetno še ne bo izvajal.
Od skupnega števila operacij, ki se bodo predvidoma izvajale v okviru PU 2.3 in znaša 15-16
operacij, se bodo začele v letu 2009 izvajati 2 do 3 operacije.
Predvideni isntrumenti:
- Infrastruktura meroslovnega sistema – plemenite kovine (Urad za meroslovje),
- Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za računalništvo
(Politehnika),
- in Narodna in univerzitetna knjiţnica Joţeta Plečnika – 1. faza, ki je trenutno v fazi
presoje poteka in smiselnosti nadaljevanja po obstoječih načrtih.
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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 oţivljanju ter ohranjanju kulturne dediščine in ohranjanju in trţenja biotske
raznovrstnosti. RP se preteţno 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,
moţnosti 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. Mreţenje 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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Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
3. RP
Tabela 29: Finančni napredek 3. razvojne prioritete
stanje 31.12.08

3. RP

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

% glede na pravice porabe
2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

263.235.116
46.453.259

2007
-

-

-

EU in SLO del

309.688.375

-

-

-

EU del
SLO del

43.962.437
7.758.078

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

51.720.515

-

-

16,7

EU del
SLO del

86.036.571
15.182.926

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

101.219.497

-

-

32,7

EU del

126.087.496

286,8

146,6

47,9

21.963.235

-

-

-

EU in SLO del

148.050.731

286,3

146,3

47,8

EU del

112.709.263

256,4

131,0

42,8

SLO del

SLO del

19.889.870

-

-

-

132.599.133

256,4

131,0

42,8

93.781.194
16.549.622

213,3
-

109,0
-

35,6
-

EU in SLO del

110.330.817

213,3

109,0

35,6

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

260.521.206
370.852.023
20.963.580
3.699.456

47,7
-

24,4
-

8,0
-

EU in SLO del

24.663.036

47,7

24,4

8,0

EU del
SLO del

20.963.580
3.699.456

47,7
-

24,4
-

8,0
-

EU in SLO del

24.663.036

47,7

24,4

8,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

2.917.565

6,6

3,4

1,1

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 3. RP Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 148.050.731 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 132.599.133 EUR,
 podpisanih pogodb za 110.330.817 EUR, poleg tega tudi drugi viri v zensku
260.521.206,
 izplačanih sredstev v znesku 24.663.036 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO 2.917.565.
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Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za
doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja.
Fizični napredek 3. RP
Tabela 30: Fizični napredek 3. razvojne prioritete
Vrsta

Izhodiščno
stanje
Leto=20065

Načrtovano
Leto=2013

Doseženo
2007

Doseženo
2008

Doseženo
2007-2008

Učinek

12

125

32

44

76

Učinek

8

80

21

40

61

Učinek

2

23

0

0

0

Učinek

0

250.000

0

0

0

Rezultat

7,6

8,4

8,2**

8,4**

8,4**

Rezultat

0

373

79,3

181,2

260,5

Rezultat

0

110.000

0

0

0

Rezultat

0

1.000

n.p.**

n.p.**

n.p.**

Vpliv

0

5%

n.p.*

n.p.*

n.p.*

Naziv
Število podprtih projektov s
področja turizma(i)
-od tega v malih in srednjih
podjetjih(i)
Število obnovljenih in
revitaliziranih objektov kulturne
dediščine in javne kulturne
infrastrukture
Površina novih in obnovljenih
športno-rekreativnih površin v m2
Prenočitve turistov (v milijonih)
Spodbujena zasebna vlaganja (v
mio. €)
Povečanje števila obiskovalcev v
obnovljenih in revitaliziranih
objektih kulturne dediščine in
javne kulturne infrastrukture
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)
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)

Viri: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem; Ministrstvo za šolstvo in šport; Ministrstvo za kulturo.
**Vir: Statistične informacije: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2133
* še ni razpoloţljivih podatkov.

** še ni razpoloţljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30.
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Kazalnik učinka
Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2008 doseţen
61%, od tega v malih in srednjih podjetjih 80%.
Kazalnik rezultata
Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS konec leta 2008 ţe doseglo zastavljeni
cilj 8,4 mio nočitev.
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so do konca leta 2008 presegla znesek
260,5 mio EUR po predvidevanjih na osnovi sklenjenih pogodb oz. 70%.
5

Povprečje na podlagi EPD 2004-2006
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Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 3. RP je 1000 novo ustvarjenih delovnih
mest): planirano je na MG 676 in MŠŠ 30, skupaj 706 (70,6% ciljne vrednosti).
Ostali kazalniki še niso merljivi.
Lizbonski cilji
V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3.
razvojne prioritete.
Tabela 31: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 3. RP
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema
Oblika financiranja
08
01
08
01

Razsežnost 3

Razsežnost 4

Urbano (01)
Ruralno (05)

Gospodarska
dejavnost
14
14

01
05

Razsežnost 5
Lokacija
SI0
SI0
Skupaj

Znesek
prispevka
Skupnosti*
23.883.182,08
5.349.598,92
29.232.781,00

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letu 2008 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih teţav.

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 – Direktorat za turizem (DT)
- Ministrstvo za šolstvo in šport - Urad RS za mladino
Predvidene dejavnosti
Dejavnosti prednostne usmeritve bodo namenjene izgradnji, obnovi in modernizaciji
turistične infrastrukture za katero je moţno 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 trţenja ter okrepiti samo blagovno znamko Slovenije in njenih destinacij.
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Upravičenci oz. ciljne skupine
Končni upravičenci oz. ciljne skupine so predvsem samostojni podjetniki posamezniki,
gospodarske druţbe, občine, institucije/ustanove in nevladne organizacije, druţbe in društva,
javni gospodarski zavodi, drugi javni zavodi ter na področju mladinske dejavnosti – mladinski
centri.
Finančna tabela
PU 3.1.
Tabela 32: Finančni napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.
stanje 31.12.08

3. RP - PU 3.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

128.817.184
22.732.445

-

-

-

EU in SLO del

151.549.629

-

-

-

EU del
SLO del

21.513.533
3.796.506

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

25.310.039

-

-

16,7

EU del
SLO del

42.103.003
7.429.942

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

49.532.945

-

-

32,7

EU del

88.899.996

413,2

211,1

69,0

SLO del

15.688.235

-

-

-

104.588.231

413,2

211,1

69,0

EU del

85.673.796

398,2

203,5

66,5

SLO del

15.118.905

-

-

-

100.792.702

398,2

203,5

66,5

82.470.728
14.553.658

383,3
-

195,9
-

64,0
-

EU in SLO del
Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

EU in SLO del
EU del
SLO del
Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

% glede na pravice porabe
2007

97.024.386

383,3

195,9

64,0

260.521.206
357.545.592
19.046.888
3.361.216

88,5
-

45,2
-

14,8
-

EU in SLO del

22.408.104

88,5

45,2

14,8

EU del
SLO del

19.046.888
3.361.216

88,5
-

45,2
-

14,8
-

EU in SLO del

22.408.104

88,5

45,2

14,8

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

2.691.672

12,5

6,4

2,1

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

EU in SLO del
drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do
31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 104.588.231 EUR (MG in MŠŠ),
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potrjenih operacij v znesku 100.826.702 EUR (MG in MŠŠ),
podpisanih pogodb za 97.024.386 EUR (samo MG), poleg tega tudi drugi viri v
znesku 260.521.206 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 22.408.104 EUR (samo MG),
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.691.672 EUR (samo MG).
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za
doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja



MG
3. RP - PU 3.1.

stanje 31.12.08

MG

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

% glede na pravice porabe
2007

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

123.217.184
21.744.210

-

-

-

EU in SLO del

144.961.394

-

-

-

EU del
SLO del

20.578.287
3.631.463

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

24.209.750

-

-

16,7

EU del
SLO del

40.272.682
7.106.945

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

47.379.627

-

-

32,7

EU del

83.300.000

404,8

206,8

67,6

SLO del

14.700.000

-

-

-

EU in SLO del

98.000.000

404,8

206,8

67,6

EU del

82.470.728

400,8

204,8

66,9

SLO del

14.553.658

-

-

-

EU in SLO del

97.024.386

400,8

204,8

66,9

EU del
SLO del

82.470.728
14.553.658

400,8
-

204,8
-

66,9
-

97.024.386

400,8

204,8

66,9

260.521.206
357.545.592
19.046.888
3.361.216

92,6
-

47,3
-

15,5
-

EU in SLO del

22.408.104

92,6

47,3

15,5

EU del
SLO del

19.046.888
3.361.216

92,6
-

47,3
-

15,5
-

EU in SLO del

22.408.104

92,6

47,3

15,5

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

2.691.672

13,1

6,7

2,2

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

EU in SLO del
drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do
31.12.2008 na MG:
 razpisanih sredstev v znesku 98.000.000 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 97.024.386 EUR,
 podpisanih pogodb za 97.024.386 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
260.521.206 EUR,
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izplačanih sredstev v znesku 22.408.104 EUR,
posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 2.691.672 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev in predstavljajo tudi enega izmed kazalnikov za
doseganje ciljev RP in sicer Spodbujena zasebna vlaganja



MŠŠ
3. RP - PU 3.1.

stanje 31.12.08

MŠŠ

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

% glede na pravice porabe
2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

5.600.000
988.235

2007
-

-

-

EU in SLO del

6.588.235

-

-

-

935.246
165.043

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

1.100.289

-

-

16,7

EU del
SLO del

1.830.321
322.997

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

2.153.318

-

-

32,7

EU del

5.599.996

598,8

306,0

100,0

EU del
SLO del

SLO del

988.235

-

-

-

EU in SLO del

6.588.231

598,8

306,0

100,0

EU del

3.203.069

342,5

175,0

57,2

SLO del

565.247

-

-

-

3.768.316

342,5

175,0

57,2

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
0
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

EU in SLO del

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.1 Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva je bilo od 1.1.2007 do
31.12.2008 na MŠŠ:
 razpisanih sredstev v znesku 6.588.231 EUR in
 potrjenih operacij v znesku 3.768.316 EUR.
Državne pomoči
MG: Podlago za izvedbo javnih razpisov predstavlja shema drţavnih pomoči št. BE075715334-2007, priglašena dne 24.11.2006, z obdobjem trajanja od 19.3.2007-31.12.2013.
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MŠŠ:
Javni razpis se ne izvaja po shemi drţavnih pomoči.
Opis izvajanja v letu 2008
MG: Za investicije v zasebno turistično infrastrukturo sta bila objavljena dva javna
razpisa.Enega je objavilo Ministrstvo za gospodarstvo (MG) in je bil namenjen predvsem
večjim investicijam, katerih prijavitelji so lahko tako velika, kot majhna in srednja podjetja.
Drugi razpis je objavil agent, Slovenski podjetniški sklad (SPS) in je namenjen manjšim
investicijam, katerih prijavitelji pa so bili lahko mala in srednje velika podjetja.
1. Razpis MG
infrastruktura

–

Dvig

konkurenčnosti

turističnega

gospodarstva-turistična

Javni razpis se je izvajal v okviru sheme drţavnih pomoči »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). Javni razpis 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 dvakrat povišana; prvič za 20 milijonov EUR, in drugič za 8 milijonov EUR,
tako da je bila skupna vrednost razpisanih sredstev tega razpisa 78 milijonov EUR. Sredstva
so bila 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 ţe
obstoječih hotelov ter hotelskih in apartmajskih naselij predlagatelja,
izgradnjo in prenovo ţičniških naprav in umetno zasneţevanje,
igrišča za golf, preteţno namenjena turistom,
zabaviščne parke4.

V okviru razpisa je bilo izvedenih pet odpiranj. 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. Na četrto
odpiranje javnega razpisa za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična
infrastruktura, ki je bilo 6.2.2008, je prispelo 16 vlog. Po zaključku postopka ocenjevanja je
bilo ugotovljeno, da je 6 vlog primernih za odobritev sofinanciranja. Na peto odpiranje
javnega razpisa za dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura,
ki je bilo 4.6.2008, je prispelo 8 vlog. Po zaključku postopka ocenjevanja je bilo ugotovljeno,
da je 7 vlog primernih za odobritev sofinanciranja (glede na izpolnjevanje kriterijev in
doseţeno število točk) vendar upoštevajoč razpoloţljiva sredstva je bilo odobreno
sofinanciranje le 5 vlogam in sicer po vrstnem redu glede na doseţeno število točko. V okviru
javnega razpisa je bilo v letu 2008 odobrenih 17 operacij (sklep o sofinanciranju v letu 2008),
4

Pojasnilo MG št. 4301-5/2007/415 z dne 17.9.2009 glede zabaviščnih parkov: "tekom izvedbe javnega razpisa
ni kandidirala nobene investicija, ki bi izpolnjevala pogoje za zabaviščne parke, kar pomeni, da za ta predmet
javnega razpisa tudi ni bilo odobrenega nobenega sofinanciranja s strani javnih sredstev”.
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višina odobrenih sredstev je bila 36.577.838,85 EUR. Skupno število odobrenih operacij v
okviru javnega razpisa je bilo 40, vendar sta dva upravičenca kasneje ostopila od pogodb o
sofinanciranju, kar pomeni, da je skupno število operacij, ki bodo prejele sofinanciranje 38.
Višina odobrenih sredstev za vseh 38 operacij je 77.315.706,08 EUR. Vse pogodbe z
upravičenci so bile ţe podpisane.
V letu 2008 je bilo iz razpisa MG upravičencem izplačanih 19.103.789 EUR.
2. Razpis agenta SPS – Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva-turistična
infrastruktura
SPS je 6.7.2007 v Ur.l. RS, št. 60/2007 objavil javni razpis za sofinanciranje turistične
infrastrukture, na katerega so se lahko prijavila mala in srednje velika podjetja. Vrednost
razpisa je bila 20 milijonov EUR. Sofinanciranje je bilo namenjeno investicijam v
nastanitvene zmogljivosti. Javni razpis se je izvajal v okviru sheme sheme drţavnih pomoči
»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 okviru javnega razpis so bila izvedena tri odpiranja. V okviru prvega odpiranja, ki je
potekalo 13.08.2007 je prispelo 25 vlog, sofinanciranje je bilo odobreno 9-im. V okviru
drugega odpiranja, ki je potekalo 27.11.2007 je prispelo 28 vlog, 19-im je bilo tudi odobreno
sofinanciranje. V okviru tretjega odpiranja, ki je potekalo 26.03.2008 je prispelo 32 vlog, 10
vlog je bilo primernih za odobritev sofinanciranja. V okviru 3. odpiranja, ki je potekalo v letu
2008 je bila višina odobrenih sredstev 5.487.231 EUR. Skupaj je bilo v letu 2008
sofinanciranje odobreno 29 operacijam, (sklep o sofinanciranju v letu 2008), višina odobrenih
sredstev je bila 14.221.448,60 EUR. Višina odobrenih sredstev za vseh 38 odobrenih operacij
je 19.708.679,60 EUR. Vse pogodbe z upravičenci so bile ţe podpisane.
V letu 2008 je bilo iz razpisa agenta SPS malim in srednje velikim upravičencem izplačanih
3.304.315 EUR. Skupaj z razpisom MG je bilo v letu 2008 izplačano 22.408.104 EUR.
Največje napake prijaviteljev so: k prijavi ne priloţijo pravnomočnega gradbenega
dovoljenja; priloţijo nerevidirano letno poročilo brez izjave, da po zakonu niso zavezani za
revizijo; ne priloţijo izjave predlagatelja, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije ali pa je ta nepopolna; ne priloţijo izvlečka strategije razvoja turistične
destinacije oz. regionalnega razvojnega programa; manjka fotografija lokacije.
MŠŠ: v vlogi PT je v okviru PU 3.1 v mesecu aprilu 2008 začelo z aktivnostmi za pripravo
instrumentov za izbor operacij, ki so povezane z predvidenimi dejavnostmi OP RR v tem
delu. Dne 28.8.2008 je OU izdal sklep o potrditvi instrumenta Javni razpis za izbor operacij
sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – Mladinski centri. Razpis v
vrednosti 6.588.231,00 EUR je bil 5.9.2008 objavljen v Ur.l.RS št. 86/08). Predmet javnega
razpisa je sofinanciranje projektov za izvedbo investicij na področju javne mladinske
turistične infrastrukture – MLADINSKI CENTRI, ki bodo poleg kapacitet za izvajanje
mladinskih programov zagotavljale tudi nastanitvene kapacitete, s čimer bodo mladim
ponujene moţnosti za izvajanje večdnevnih oz. dolgoročnih mladinskih programov.
Mladinski centri imajo izreden pomen za neformalno in priloţnostno učenje ter socialno
kohezijo mladih v lokalnem in regionalnem okolju, predvsem neorganizirane mladine, ob tem
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da ni zadostno razvita infrastruktura za uveljavljanje primernejšega vrednotenja naravne,
kulturne in druţbene danosti v širšem, mednarodnem prostoru.
Cilji omenjenega razpisa so zlasti:
Razvoj mladinske turistične infrastrukture in turizmu komplementarne dejavnosti, ki
se bo odraţala v pridobitvi novih prenočitvenih kapacitet;
Zagotavljanje zmogljivosti za pospeševanje mobilnosti mladih;
Zagotavljanje ustrezne velikosti in opremljenosti prostorov za več funkcionalne
namene;
Zagotavljanje prostorskih pogojev za večjo ponudbo neformalnih učenj;
Povečanje infrastrukturnih moţnosti za izvajanje programov medkulturnih praks;
Zagotavljanje večje prepoznavnosti turistične destinacije;
Zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za povečanje števila zaposlenih različnih
profilov s področja mladinskega dela, kulture, ustvarjalnosti, športa, sociale v
mladinskih centrih.
Ob izteku programa je pričakovati mreţo vsaj desetih centrov z ustrezno opremljenimi
prostori za izvajanje mladinskih programov ter s skupno več kot 300 novimi leţišči. Centri
bodo po pričakovanjih skupno realizirali preko 20 tisoč nočitev letno, v njih pa naj bi dobilo
zaposlitev vsaj 30 oseb.
Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad RS za mladino5 je v objavi javnega razpisa za izbor
operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – mladinski centri
(Uradni list Republike Slovenije, št. 86/08) pozvalo pravne osebe javne zavode, ki izvajajo
dejavnost mladinskega centra na podlagi pridobljenega statusa s strani Urada RS za mladino k
oddaji vlog za izvajanje operacij. Do predpisanega roka je na javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – mladinski centri prispelo 8
vlog. Komisija za ocenjevanje je vloge ocenila na podlagi meril, objavljenih v razpisu, in
predlagala ministru za šolstvo in šport, da potrdi izbor 6 programov prijaviteljev v skupni
vrednosti dodeljenih sredstev 3.768.316,00 EUR, 2 projekta nista izpolnila pogojev za
sofinanciranje. Ostanek sredstev za naslednja odpiranja: 2.819.915,00 EUR, deleţ podeljenih
sredstev v prvem roku je bil 57,19 %. Naslednji rok za prijavo je 9.2.2009.

5

http://www.ursm.gov.si/fileadmin/ursm.gov.si/pageuploads/doc/Rezultati_prvi_razpisni_rok_01.doc
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Izvajanje prednostne usmeritve 3.1
Tabela 33: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.1.
Naziv

Vrsta

Izhodiščno
stanje
Leto=2006

Načrtovano
Leto=2013

Doseženo
2007

Število podprtih projektov s
učinek
12
125
32
področja turizma(i)
Od tega v malih in srednjih
učinek
8
80
21
podjetjih
Prenočitve turistov (v
rezultat
7,6
8,4
8,2**
milijonih)
Spodbujena zasebna
rezultat
/
373
79,3
vlaganja (v mio EUR) (i)
Povečanje dodane vrednosti
na zaposlenega v podjetjih,
prejemnikih sredstev
(najmanj 24 mesecev po
vpliv
/
5%
n.p.*
zaključku projekta na dan
31.12. glede na 31.12. pred
začetkom izvajanja
projekta)
Število novo ustvarjenih
Rezultat
0
900
n.p.*
bruto delovnih mest(i)
Vir: Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem
**Vir: Statistične informacije: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=2133

Doseženo
2008

Doseženo
2007-2008

44

76

40

61

8,4**

8,4**

179,5

260,5

n.p.*

n.p.*

n.p.*

n.p.*

* še ni razpoloţljivih podatkov.
** še ni razpoloţljivih podatkov. Predvidoma MG: 676 in MŠŠ: 30
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve

Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti (oziroma ima
nevtralen vpliv).
Razmejitev pomoči
Instrument Javni razpis za izbor operacij sofinanciranje investicij v mladinsko turistično
infrastrukturo – Mladinski centri se izvaja samo v okviru ESRR
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Kakovostna analiza na ravni prednostne usmeritve
Operacije so v začetni fazi izvajanja zato fizični cilji še ne morejo biti doseţeni. Vsi
zastavljeni cilji se bodo lahko preverjali šele ob koncu izvedbe operacij in po predaji objektov
v uporabo.
Kazalnik učinka
Število podprtih projektov s področja turizma (cilj 125) je bil do konca leta 2008 doseţen
60%, od tega v malih in srednjih podjetjih 76%.
Kazalnika rezultata
Prenočitve turistov (v milijonih) je po podatkih SURS konec leta 2008 ţe doseglo zastavljeni
cilj 8,4 mio nočitev.
Spodbujena zasebna vlaganja (cilj 373 mio EUR) so se do konca leta 2008 pribliţala znesku
260,5 mio EUR po predvidevanjih na osnovi sklenjenih pogodb oz. 69%.
Število novo ustvarjenih bruto delovnih mest (cilj 900). Čeprav še ni končnih razpoloţljivih
podatkov, se predvideva, da bo na MG 676 in MŠŠ 30 novo ustvarjenih bruto delovnih mest,
skupaj 706 (78,4% ciljne vrednosti).
MŠŠ na 6 projektih mladinskih centrov predvideva 30 novih ustvarjenih bruto delovnih mest.
Ostali kazalniki še niso merljivi.
Kakovostna analiza
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Fizični cilji operacij še niso bili doseţeni, saj je večina operacij (65) še v izvajanju, fizični
cilji zaključenih operacij pa v letu 2008 še niso bili vidni v tolikšni meri, da bi bili lahko
predmet analize.
II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Vrednost sofinanciranja zaključenih operacij je bila enaka v pogodbah o sofinanciranju
opredeljenih vrednosti, celotna vrednost zaključenih sofinanciranih operacij ni bistveno
odstopala od vrednosti, opredeljene v pogodbah o sofinanciranju. Finančni cilji posameznih
operacij še niso bili doseţeni, saj je večina operacij v okviru prednostne usmeritve še v
izvajanju, finančni cilji enajstih zaključenih operacij pa še niso vidni v tolikšni meri, da bi
lahko bili predmet analize..
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Pri zaključenih operacijah razlik ni bilo 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
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sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevali k
trajnostnemu razvoju.
VI. Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnosti
Prednostna usmeritev Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva posebej ne izpostavlja
enakih moţnosti, saj se turistični sektor neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakih. Kjer
je izvedljivo in utemeljeno, se zagotavlja dostop do grajenega okolja.
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 moţnosti za pridobitev sofinanciranja.
IX. Težave pri izvajanju prednostne usmeritve in ukrepi za njihovo odpravo
Pri izvajanju prednostne usmeritve zaenkrat nismo naleteli na teţave.
X. Poročilo o tekočem vrednotenju
V letu 2008 ni bilo izvedenega vrednotenja.
XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Posebnih ugotovitev in priporočil 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
soudeleţbo. 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, razlagalnimi tablami,
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
Večina, 65 operacij še ni zaključenih. Zaključene bodo v letih 2008-2010.
XIV. Uporaba sredstev tehnične pomoči
Sredstva tehnične pomoči niso bila uporabljena.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
MG: V letu 2009 se predvideva objava novega JR Dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva – turistična infrastruktura.
MŠŠ, Urad RS za mladino: Naslednji rok za prijavo na JR za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v mladinsko turistično infrastrukturo – mladinski centri (Uradni list
Republike Slovenije, št. 86/08) je 9.2.2009.
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Izvajanje in zagotavljanje horizontalnih tem OP RR
Prispevek prednostne usmeritve k enakih možnosti
Turistični sektor v Sloveniji se neposredno ne sooča z nespoštovanjem enakihm, zato v okviru
izvajanja instrumentov prednostne usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva
posebej ne izpostavljamo te teme. Prejemniki sredstev so dolţni način gradnje sofinanciranih
investicij prilagoditi funkcionalni uporabi za invalide.
Trajnostni razvoj
-

Okoljska dimenzija – naravna dediščina

Javni razpisi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura
spodbujajo izvajanje projektov, ki dosegajo visoko energetsko učinkovitost, uporabljajo
sodobno tehnologijo na področju ekološkega razvoja in s tem dodatno prispevajo k
trajnostnemu razvoju. Takšni projekti so pri ocenjevanju ovrednoteni višje, s tem pa imajo
večje moţnosti za pridobitev sofinanciranja.
Prejemniki sredstev morajo nadalje zagotoviti izvajanje naslednjih ukrepov, ki se lahko
smiselno upoštevajo glede na vsebino investicije:
o učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba
vode in surovin),
o okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno
zbiranje odpadkov),
o trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),
o zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz.
strokovnih ocen vplivov na okolje za posega, kjer je to potrebno).
-

Kulturna dediščina

Javni razpisi Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična infrastruktura
spodbujajo izvajanje projektov, ki predstavljajo investicije v objekte kulturne dediščine, saj je
le-ta v okviru ocenjevanja vrednotena višje in si s tem zagotovi več moţnosti za pridobritev
sofinanciranja. Tako smo zgolj v okviru javnega razpisa Dvig konkurenčnosti turističnega
gospodarstva – turistična infrastruktura, ki ga je izvajalo Ministrstvo za gospodarstvo od 38-ih
sofinanciranih investicij sofinancirali kar 8 projektov kulturne dediščine, kar predstavlja
dobrih 20% vseh sofinanciranih investicij.
- Človeški viri
S sofinanciranjem investicij v turistično infrastrukturo si prizadevamo za ustvarjanje novih,
kakovostnih delovnih mest. Število novoustvarjenih delovnih mest, ki jih doprinese
investicija, je točkovano v okviru meril javnih razpisov. Projekti, ki jim je bilo odobreno
sofinanciranje v okviru dveh javnih razpisov za sofinanciranje turistične infrastrukture v letih
2007 in 2008 bo skupaj ustvarilo kar 1.035 novih delovnih mest.
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Razmejevanje in usklajevanje pomoči iz ESRR z pomočmi iz drugih skladov
V okviru javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turistična
infrastruktura je bil predmet javnega razpisa sofinanciranje turistične infrastrukture, pri tem
pa so kot upravičeni stroški šteli zgolj stroški gradnje in opreme objektov. S tem, ko smo se
omejili zgolj na sofinanciranje gradnje in opreme, ne pa npr. stroškov dela ipd., ne prihaja do
prikrivanja področij s pomočmi iz drugih skladov.
Izvajanje in zagotavljanje doseganja Lizbonskih ciljev
Prednostna področja za uresničitev lizbonskih ciljev v okviru javnih razpisov za dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva smo zasledovali na naslednje načine:
–

Vzpostavitev privlačnejšega poslovnega okolja

K vzpostavljanju privlačnejšega poslovnega okolja prispevamo z spodbujanjem investicij
zasebnega sektorja. Tako smo v okviru dveh javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turisitčnega
gospodarstva – turistična infrastruktura sofinanciranje odobrili 76-im projektom, višina
odobrenega sofinanciranja pa je znašala 97 milijonov EUR. Celotna vrednost teh projektov
znaša 197,5 milijonov EUR. Zgolj v letu 2008 je bilo sofinanciranje odobreno 46-im
investicijam v skupni višini 51 milijonov EUR. Dobra turistična infrastruktura je predpogoj za
uspešen razvoj turizma, kar pomeni, da bo realizacija sofinanciranih investicij prispevala k
boljši turistični ponudbi Slovenije, s tem pa tudi k povišanemu turističnemu prometu, kar bo
pozitivno vplivalo na tako na turistično gospodarstvo kot razvoj dopolnilnih dejavnosti.
– Ustvarjanje več in boljših delovnih mest ob ohranjanju socialne kohezije ter odzivanju na
izzive demografskih sprememb;
V okviru meril obeh javnih razpisov Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva –
turisitčna infrastruktura je bil visoko vrednoten kriterij novoustvarjenih delovnih mest (kar
10% vseh moţnih točk), kar je posledično tudi delno prispevalo tudi k izboru projektov, ki
bodo prispevali k ustvarjanju novih delovnih mest. 76 sofinanciranih projektov turistične
infrastrukture bo tako skupaj ustvarilo kar 1.035 novih delovnih mest.
–

Energetika in podnebne spremembe

Vplivu sofinanciranih investicij na okolje, dajemo v okviru meril javnih razpisov Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva – turisitčna infrastruktura precejšen poudarek. Tako
presojamo vpliv investicije na okolje, upoštevajoč način gradnje, ravnanje z energijo, vodo,
odpadki, uporabo surovin oz. sredstev in način splošnega upravljanja investicije. Prijavitelji,
katerih investicija bo okolju prijazna (naravni materiali, energetska učinkovitost, učinkovita
raba vode,…) in bodo kot dokaz tega pridobitli tudi katerega izmed znakov za okolje, imajo
večjo moţnost, da pridobijo sofinanciranje.
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3.3.2.

Mreženje kulturnih potencialov

V okviru
aktivnosti:
a)
b)
c)
d)

prednostne usmeritve »Mreţenje 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 so usmerjeni v oţivljanje kulturne dediščine ter dopolnjevanje mreţe javne kulturne
infrastrukture z namenom ustvarjanja novih moţnosti za trajnostni razvoj podeţelskih
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 podeţelju in zavarovanih območjih oziroma na kulturi kot
osnovi za mestni in podeţelski razvoj. Cilj aktivnosti v okviru te prednostne usmeritve 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 storitvenih dejavnosti in podpreti nova delovna mesta (tako na
področju kulture kot storitvenih dejavnosti še zlasti na področju turizma). V okviru razvojne
usmeritve se bo spodbujalo razvoj javno-zasebnega partnerstva. Predvidene dejavnosti so:
- prenova in obnova, celostna revitalizacija in modernizacija kulturnih spomenikov in
javne kulturne infrastrukture v lasti Republike Slovenije 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
izobraţevanja, usposabljanja, razvoja kulturnih produktov in storitev, raziskovanja in
razvoja- izgradnja izobraţevalnih 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, mreţe umetniških rezidenčnih
centrov, mreţe mladinskih hotelov in podobno.
Upravičenci oz. ciljne skupine
RS, ministrstva za spomenike v drţavni lasti, Zavod za varstvo kulturne dediščine, občine,
nevladne organizacije (društva, zavodi, ustanove), zasebni investitorji in lastniki iz
gospodarskega sektorja, javni zavodi in podobno.
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Finančna tabela
PU 3.2.
Tabela 34: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.2.
stanje 31.12.08

3. RP - PU 3.2.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

2007-2013
-

67.208.966
11.860.407

-

-

EU in SLO del

79.069.373

-

-

-

EU del
SLO del

11.224.452
1.980.786

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

13.205.238

-

-

16,7

EU del
SLO del

21.966.784
3.876.492

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

25.843.276

-

-

32,7

4.887.500

43,5

22,2

7,3

SLO del

575.000

-

-

-

5.462.500

41,4

21,1

6,9

EU del

0

0,0

0,0

0,0

SLO del

0

-

-

-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
0
0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

0

0,0

0,0

0,0

EU del
SLO del

0
0

0,0
-

0,0
-

0,0
-

EU in SLO del

EU in SLO del
Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

2007-2008

EU del
SLO del

EU del
Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

% glede na pravice porabe
2007

0

0,0

0,0

0,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.2 Mreţenje kulturnih potencialov je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008 razpisanih
sredstev v znesku 5.462.500 EUR.
Državne pomoči
Javni razpis se ne izvaja po shemi drţavnih pomoči.
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Opis izvajanja v letu 2008
V letu 2008 je Ministrstvo za kulturo izvedlo prvi instrument javni razpis za sofinanciranje
operacij javne kulturne infrastrukture6. Razpis v vrednosti 5.462.500,00 EUR je bil 12.9.2008
objavljen v Uradnem listu. Cilj razpisa je bil večja in bolj kakovostna vključitev javne
kulturne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo, večja podpora lokalnemu in
regionalnemu razvoju in prispevek kulture k večanju zaposlitvenega potenciala, zlasti v
storitvenem in javnem sektorju. Ob enem je bil cilj instrumenta tudi uresničitev ciljev
Nacionalnega programa za kulturo 2008-2011 na področju razvoja javne kulturne
infrastrukture, povečati dostopnost do kulture in večanje zaposlitvenih moţnosti neposredno v
kulturi in posredno v storitvenih dejavnostih.
Na JR je prispelo 31 vlog, kar je indikator velikih potreb prijaviteljev (občin) po
sofinanciranju razvojnih projektov na področju javne kulturne infrastrukture v podporo
regionalnemu razvoju. Nepopolne vloge so bile dopolnjene in vse vloge so tudi bile ocenjene.
Med razlogi za nepopolnost vlog so bili:
-

analiza stroškov in koristi ni bila izdelana v skladu s predpisano metodologijo
Evropske komisije
vloge so vsebovale pomankljive evidence o vključenosti projektov v načrt razvojnih
programov
podatki v posameznih obrazcih in sestavnih dokumentih vloge so bili vsebinsko
neusklajeni.

Prijaviteljem je največ teţav povzročalo razumevanje izbornih meril kot sta pripravljenosti
projektov na takojšnjo izvedbo in multiplikacijski učinki investicij v kulturi.
Izbranih je bilo 9 projektov občin v skupni vrednosti 5.462.499,97 EUR, za katere je
Ministrstvo za kulturo sklenilo pogodbe o izvajanju v letu 2009. Izvajanje operacij je v teku.
Pričakuje se manjša odstopanja med dodeljenimi sredstvi za operacije in realizacijo zaradi
manjših vrednosti izvedenih gradbenih del v ponudbah izvajalcev od ocenjenih investicijskih
stroškov s strani občin investitoric. Pričakovano odstopanje je odraz ocen vrednosti investicij
v času gospodarske konjukture in niţjih ponudb za izvedbo del v okviru javnih naročil občin.
Moţen pa je tudi odstop od pogodbenih obveznosti zaradi kratkih rokov za izvedbo
pogodbenih obveznosti (31.10.2009).
Ministrstvo za kulturo je pri izvedbi instrumenta javni razpis upoštevalo t.i. razmejitvena
razmerja med prednostnimi usmeritvami tako, da v okviru instrumenta javni razpis, ki ga
izvaja na prednostni usmeritvi 3.2. sofinancira investicije v objekte javne kulturne
infrastrukture v lasti občin, ki so razglašeni s sklepom pristojnega organa lokalne skupnosti in
so namenjene prvenstveno le izvajanju kulturnih dejavnosti. V okviru 4. razvojne prioritete»Razvoj regij« se financira javna kulturna infrastruktura v večnamenskih objektih, pri čemer
je najmanj 50% površine objekta namenjenih kulturnim dejavnostim, preostanek pa drugim
npr. poslovnim, neprofitnim idr.. V okviru instrumentov za kulturne spomenike pa MK
sofinancira kulturne spomenike, ki so bili razglašeni za spomenike drţavnega pomena, ki so v
6

OU je 12.8.2008 izdal sklep o potrditvi instrumenta Javni razpis za sofinanciranje projektov javne kulturne
infrastrukture v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Povezovanje naravnih in
kulturnih potencialov« in prednostne usmeritve 3.2 »Mreţenje kulturnih potencialov«.
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lasti občin. V okviru 4. razvojne prioritete OP RR se financirajo kulturni spomeniki
občinskega pomena.
Prednostna usmeritev 3.2 »Mreţenje kulturnih potencialo« se povezuje s Programom razvoja
podeţelja 2007-13 v okviru ukrepov 3.2.2. Obnova in razvoj vasi in 3.2.3. Ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeţelja. Razmejitve in sinergijski učinki med OP RR in OP PRP so
med ciljnimi skupinami in v namenih financiranja. V okviru Programa razvoja podeţelja so
upravičenci druge ciljne skupine t.j. prvenstveno kmetije in kmetijstva in pa občine na
podeţelskih območjih za investicije v objekte, ki so namenjeni prenovam večnamenskih
zgradb skupnega pomena za medgeneracijsko druţenje, v okviru katerih se poleg športnih in
prostočasnih dejavnosti odvija tudi kulturno-umetniško ustvarjanje na podeţelju oziroma
naloţbam v objekte in skupine objektov, ki so pomembni za ohranitev dediščine podeţelja
(območja in objekti vrtnega in parkovnega oblikovanja, etnološki kulturni spomeniki,
vzpostavitev eko muzejev in muzejev na prostem, stalnih zbirk in razstav domačih obrti,
kulturna dediščina podeţelja v okviru tematskih poti).
Horizontalne teme OP RR so se v okviru instrumenta izvajale tako, da je bil kot pogoj na
instrumentu zahtevano, da je moral skozi projektno dokumentacijo in kasnejšo izvedbo
projekt izkazovati horizontalne omilitvene ukrepe, kot so:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost)
- okoljska učinkovitost (nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno
zbiranje odpadkov)
- zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje, kjer je to potrebno)
- trajnostno dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
Občine prejemnice sredstev so se v okviru pogodbenih obveznosti zavezale tudi k smiselnemu
zagotavljanju enakih moţnosti. Določila o enakih moţnostih se smiselno pri izvedbi
upoštevajo tudi pri nesporednih potrditvah operacij in sicer v okviru izvajanja del preko
javnih naročil ter pri pripravi investicijske projektne dokumentacije v delih, ki zadevajo
enakost zaposlitvenih moţnosti in dostopov za različne ciljne skupine, ki jih zadeva določilo
enakih moţnosti.
Do izplačil v okviru edinega instrumenta v izvajanju na MK v letu 2008 ni prišlo, zaradi
dolgotrajnih sistemskih implementacijskih postopkov priprave in potrjevanja prvega
instrumenta v programskem obdobju 2007-13 v času izgradnje implementacijskega sistema
programa, posledične pozne objave razpisa in zaradi velikega odziva prijaviteljev in
dolgotrajnega postopka ocenjevanja.
Instrument neposredne potrditve operacij
Zaradi relativne neizkušenosti in nerazvitosti sistema izvajanja javno-zasebnega partnerstva
na strani upravičenca in zadrţanosti zasebnega sektorja pri vlaganjih v upravljanje in
soinvestiranje v kulturne spomenike v lasti RS za doseganje ciljev razvoja turizma, je bila šele
sredi leta 2008 sprejeta odločitev o spremembi pri načrtovanju izvedbe razvojnih projektov
prenove gradov v lasti RS. S tem se ţeli zagotoviti doseganje ciljev še pred iztekom
finančnega programa (zlasti cilja upravljanja s kulturnimi spomeniki v drţavni lasti s strani
zasebnega sektorja za namene razvoja turizma).
Upravljanje infrastrukture pred potrditvijo razvojne investicije je zato postal predhodni pogoj
za investiranje v razvoj na področju kulture. Ţe planirane investicije pa so se zaradi
junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

91

LP OP RR 2008

neuresničevanja tega pogoja ustavile. Aktivnosti so se usmerile v pripravo investicijske
projektne dokumentacije za povečanje izvedljivosti projektov, ki izpolnjujejo pogoj
upravljanja bodisi s strani javnega in/ali zasebnega sektorja. V letu 2008 je bila pripravljena
investicijska projektna dokumentacija za izvedbo šestih projektov v okviru »Programa
predvidenih aktivnosti na kulturnih spomenikih v lasti Republike Slovenije in državni javni
kulturni infrastrukturi za izvajanje OP RR 2007-2013«. V okviru izgradnje sistema za črpanje
sredstev OP RR so se definirali tudi postopki za izbor projektov, kjer MK nastopa kot
upravičenec in za izvedbo Programa predvidenih aktivnosti na kulturnih spomenikih v lasti
RS in drţavni javni kulturni infrastrukturi 2007-2013. Ministrstvo za kulturo je v začetku leta
2009 na podlagi leta 2008 izdelanih sistemskih postopkov in navodil o izvajanju kohezijske
politike na MK, upoštevajoč potrjena izborna merila, izbralo in predlagalo Organu upravljanja
v sofinanciranje dva projekta in sicer:
- Muzej sodobne umetnosti (Moderna galerija- objekt 22 Metelkova, Ljubljana), vrednost
projekta 8.880.231,27 EUR
- Obnova gradu Strmol in pripadajočih pristav (Cerklje na Gorenjskem), vrednost projekta
4.852.049,18 EUR.
Izvedba investicij v okviru instrumenta neposredne potrditve operacij je predvidena v letih
2009 in 2010.
Ker v letu 2008 iz opisanih razlogov ni bilo mogoče pristopiti k izvedbi investicijskih
razvojnih projektov prenove gradov v lasti RS in investicij v javno občinsko kulturno
infrastrukturo, se neporabljena sredstva po pravilu N+3 prenašajo v naslednja proračunska
leta.
Izvajanje prednostne usmeritve 3.2
Tabela 35: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.2.
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(i)

Vrsta

Izhodiščno
stanje
Leto=2006

Načrtovano
Leto=2013

Učinek

2*

23

0

0

0

Rezultat

0

110.000

0

0

0

Rezultat

0

70

0

0

0

Doseženo Doseženo
2007
2008

Doseženo
20072008

Vir: MK
* Povprečna letna vrednost kazalnika iz naslova EPD 2004-2006
(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza
Ocene o uspešnosti in učinkovitosti instrumenta bo mogoče podati v 2010 oziroma do konca
obdobja spremljanja projektov t.j. po letu 2013.
Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
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-

učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti (oziroma ima
nevtralen vpliv).
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2009 je predvideno izvajanje instrumentov neposredne potrditve operacij za investicije
v kulturne spomenike drţavnega pomena v lasti Republike Slovenije in javne kulturne
infrastrukture v lasti Republike Slovenije. Predviden je pričetek investicij v prenovo gradu
Strmol na Gorenjskem in v prenovo objekta javne kulturne infrastrukture v lasti RS- Muzej
sodobne umetnosti- Metelkova 22 v Ljubljani. Skupna investicijska vrednost obeh projektov
je 13,7 MEUR. V letu 2009 je predvidena tudi objava javnega razpisa za investicije v javno
kulturno infrastrukturo v lasti občin v okvirni vrednosti 10 MEUR. V okviru instrumenta
javni razpis se predvideva zagon cca 10-12 investicij občin, ki zasledujejo cilje Nacionalnega
programa za kulturo 2008-2011.
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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.
Upravičenci oz. ciljne skupine
Sofinancirala se bo javna športno-rekreacijska infrastruktura, torej infrastruktura v lasti drţave
in lokalnih skupnosti ob upoštevanju načela večnamenskosti ter izkoriščanjem moţnosti, ki
jih ponujajo oblike javnega-zasebnega partnerstva.
Finančna tabela
PU 3.3.
Tabela 36: Finančni napredek prednostne usmeritve 3.3.
stanje 31.12.08

3. RP - PU 3.3.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

% glede na pravice porabe
2007

2007-2008

2007-2013
-

EU del
SLO del

67.208.966
11.860.407

-

-

EU in SLO del

79.069.373

-

-

-

EU del
SLO del

11.224.452
1.980.786

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

13.205.238

-

-

16,7

EU del
SLO del

21.966.784
3.876.492

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

25.843.276

-

-

32,7

EU del

32.300.000

287,8

147,0

48,1

5.700.000

-

-

-

EU in SLO del

38.000.000

287,8

147,0

48,1

EU del

27.035.466

240,9

123,1

40,2

4.770.965

-

-

-

EU in SLO del

31.806.431

240,9

123,1

40,2

EU del
SLO del

11.310.466
1.995.965

100,8
-

51,5
-

16,8
-

EU in SLO del

13.306.431

100,8

51,5

16,8

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

0
13.306.431
1.916.692
338.240

17,1
-

8,7
-

2,9
-

EU in SLO del

2.254.932

17,1

8,7

2,9

EU del
SLO del

1.916.692
338.240

17,1
-

8,7
-

2,9
-

EU in SLO del

SLO del

SLO del

2.254.932

17,1

8,7

2,9

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

225.893

2,0

1,0

0,3

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0
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* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 3.3 Športno rekreacijska infrastruktura je bilo od 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 38.000.000 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 31.806.431 EUR,
 podpisanih pogodb za 13.306.431 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 2.254.932 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO 225.893 EUR.
Opis izvajanja v letu 2008
V letu 2008 je MŠŠ na PU 3.3 Športno-rekreacijska infrastruktura izvedlo dva javna razpisa
za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko infrastrukturo in sicer:
Inštrument

Objava

OP13.1.3.4.01
OP13.1.3.4.02

Ur.l. RS, št. 33/08
Ur.l. RS, št. 86/08

Razpisana
sredstva v EUR

18.000.000
20.000.000

Število prijav

39
29

Število izbranih operacij

3
Razpis se je zaključil
v 2009

V okviru prvega JR je bilo prijavljenih 39 projektov, od tega je 16 projektov doseglo ustrezno
število točk7 v skupni vrednosti 68.473.450 EUR. Ker pa so prijave presegle razpisana
sredstva, so bili izbrani prvi 3 projekti v skupni vrednosti 13.306.431,00, saj bi ţe naslednji
ustrezni ţe presegel razpisana sredstva. MŠŠ je zaradi izredno velikega interesa razpisalo v
istem letu še en razpis, ki pa se v tem letu ni zaključil.
Namen obeh javnih razpisov je spodbujanje investicij v obnovo in posodobitev obstoječe ter
izgradnjo nove športno-rekreacijske turistične infrastrukture s poudarkom na doseganju čim
večje razpršenosti sredstev za sofinanciranje investicij. Sofinancirala se bo izgradnja objektov
drţavnega oziroma regionalnega značaja z neposrednim vplivom na razvoj turizma, športne
rekreacije, vrhunskega športa in športno-turističnih prireditev. Objekti morajo biti primerni za
vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije, športa otrok in mladine,
kakovostnega in vrhunskega športa ter športa invalidov, pa tudi za organizacijo različnih
prireditev, ki pritegnejo veliko število obiskovalcev. Z izgradnjo športno-rekreacijske
turistične infrastrukture se pričakuje povečanje privlačnosti in prepoznavnosti turističnih
destinacij, dodatno ponudbo novih turističnih programov in storitev, izboljšano strukturo
gostov, povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešen razvoj upravljanja športa
in športne infrastrukture, hotelirstva, gostinstva, trgovine, pozitivne učinke pa lahko
pričakujemo tudi na področju razvoja podeţelja, npr. z olajšanim razvojem kmečkega
turizma.
Investicija mora predstavljati pomembno infrastrukturo, ki bo:
neposredno vplivala na povečanje nočitev, dnevnih gostov in storitev v turistični
destinaciji;
7

http://www.mss.gov.si/fileadmin/mss.gov.si/pageuploads/razpisi/Strukturni_skladi/JR_Sportna_infrastruktura_re
zultati_6_8_08.doc
junij 2009 – dopolnjeno oktober 2009

95

LP OP RR 2008

neposredno vplivala na atraktivnost, poznavanje in celostni razvoj območja ter
povečanje porabe v turistični destinaciji;
s svojimi sinergijskimi učinki pospeševala zaposlovanje, samozaposlovanje in
investicijski razvoj turistične destinacije;
vplivala na razvoj programov za športno rekreacijo in druge pojavne oblike športa ter
omogočala organizacijo športnih in drugih prireditev.
Na razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni pooblaščenci,
ki izpolnjujejo pogoje, navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega
program športa na drţavni ravni.
Izvajanje prednostne usmeritve 3.3
Tabela 37: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 3.3.
Naziv
Površina novih in obnovljenih
športno-rekreativnih površin v m2
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)

Vrsta

Izhodiščno
stanje
Leto=2006

Načrtovano
Leto=2013

Učinek

0

250.000

0

0

0

Rezultat

0

30

0

0

0

Doseženo Doseženo
2007
2008

Doseženo
2007-2008

MŠŠ: kazalniki se bodo začeli meriti ob zaključku izvajanja operacij.
(i) predstavlja ključni kazalnik

Horizontalne teme
V okviru instrumenta Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športnorekreacijsko infrastrukturo I je vpliv na horizontalno temo trajnostni razvoj s poudarkom na
okoljski dimenziji delno pozitiven, na horizontalno temo enakih moţnosti pa nevtralen.
Razmejitev pomoči
Instrument Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v športno-rekreacijsko
infrastrukturo se izvaja samo v okviru ESRR
Kazalnik učinka
Operacije so v izvajanju, učinki bodo doseţeni ob zaključku izvajanja operacij.
Kazalnik rezultata
Rezultati še niso doseţeni, ker se bo zaposlovanje realiziralo po zaključku izvajanja operacij..
Kvalitativna analiza
Operacije so v začetni fazi izvajanja zato fizični cilji še ne morejo biti doseţeni. Vsi
zastavljeni cilji se bodo lahko preverjali šele ob koncu izvedbe operacij in po predaji objektov
v uporabo.
V letu 2008 so se izvajale le operacije na inštrumentu OP13.1.3.4.01 in sicer: Športno
rekreacijski center Pokljuka, Veslaški center Zaka, Smučarsko tekaški center Bled
Vse tri operacije so se izvajale skladno s terminskimi načrti tako po obsegu izvedenih del kot
po finančni realizaciji.
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Prispevek k ciljem trajnostnega razvoja
Javni razpisi so pripravljeni tako, da projekti, upoštevajo naslednje obvezne omilitvene
ukrepe:
- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in
surovin
- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših tehnik, uporaba referenčnih dokumentov,
nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov)
- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza)
- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen
vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).
Prispevek k ciljem enakih možnosti
Prednostna usmeritev posebej neposredno ne izpostavlja enakih moţnosti (oziroma ima
nevtralen vpliv).

Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V letu 2009 MŠŠ na PU 3.2 Športno-rekreacijska infrastruktura predvidevamo neposredno
potrditev operacije Nordijski center Planica.
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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 drţavi kot celoti. To bo spodbuda k večji
razvojni konkurenčnosti in moţnostim 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 uravnoteţenimi gospodarskimi,
socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko ţivljenjsko
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:
Sluţba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko
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Finančna tabela:
4. RP
Tabela 38: Finančni napredek 4. razvojne prioritete
stanje 31.12.08

4. RP

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

% glede na pravice porabe
2007

2007-2008

2007-2013
-

EU del
SLO del

619.442.634
109.313.408

-

-

EU in SLO del

728.756.042

-

-

-

EU del
SLO del

103.452.035
18.256.241

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

121.708.276

-

-

16,7

EU del
SLO del

202.460.527
35.728.328

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

238.188.855

-

-

32,7

EU del

333.311.075

322,2

164,6

53,8

SLO del

2.697.275

-

-

-

EU in SLO del

336.008.350

276,1

141,1

46,1

EU del

317.812.472

307,2

157,0

51,3

2.660.358

-

-

-

EU in SLO del

320.472.830

263,3

134,5

44,0

EU del
SLO del

306.685.445
2.554.129

296,5
-

151,5
-

49,5
-

EU in SLO del

309.239.574

254,1

129,8

42,4

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

289.025.321
598.264.895
102.100.947
954.419

98,7
-

50,4
-

16,5
-

EU in SLO del

SLO del

103.055.366

84,7

43,3

14,1

EU del
SLO del

93.318.933
712.159

90,2
-

46,1
-

15,1
-

EU in SLO del

94.031.092

77,3

39,5

12,9

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

10.226.395

9,9

5,1

1,7

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru 4. RP Razvoj regij je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 336.008.350 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 320.472.830 EUR,
 podpisanih pogodb za 309.239.574 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
289.025.321 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 103.055.366 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 10.226.395 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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Fizični napredek 4. RP
Tabela 39: Fizični napredek 4. razvojne prioritete
Doseţena
vrednost
2008

Doseţena
vrednost
20072008

0

0

0

650
(6,5 km2)

0

0

0

0

10

0

0

0

2007

10

40

0

1

1

Učinek

2007

0

100

0

2

2

Učinek

2007

0

20

0

1

1

0
(61.000)

+ 60.000
(121.000)

0

+ 536
(61.536)

+ 536
(61.536)

+ 20.697

+ 20.697

Naziv kazalnika

Površina prenovljenih in
saniranih degradiranih območij
namenjenih gospodarskemu
razvoju (ha)(i)
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(i)
Št. prebivalcev, ki bodo imeli
kvalitetnejši in varnejši
vodovodni sistem(i)
Povečanje števila potovanj z
javnimi prevoznimi sredstvi (v
milijonih)8
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)
Vir: SVLR, SURS

Vrsta
kazalnika

Leto

Izhodiščno Načrtovana Doseţena
stanje
vrednost
vrednost
2013
2007

Učinek

200420067

359
(3,59 km2)

550
(5,5 km2)

Učinek

200420067

359
(3,59 km2)

Učinek

2007

Učinek

Rezultat

0
+ 70.000
(1.400.700) (1.470.700)

Rezultat

Rezultat
Rezultat

2007

0

(1.421.397) (1.421.397)

220

+5%
(231)

0

0

0

0

3.700

0

1

1

(i) predstavlja ključni kazalnik

Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2008
V letu 2008 je bilo zaključenih le nekaj operacij, večina se jih bo nadaljevala in zaključila v
letu 2009 in v letu 2010, kakor je bilo tudi predvideno. V letu 2008 je bila zaključena ena
operacija, katere namen je bil ureditev komunalno opremljene aglomeracije, vse ostale so še v
izvajanju. Zaključeni sta dve operaciji v območju Natura 2000 (kolesarska steza, cesta, ki na
turističnem območju parka Sabotin pri Novi Gorici). Zaključena je obnova mestnega jedra v
Ljutomeru.

7
8

Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
Kontekstni kazalnik, vir je SURS
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Kazalniki rezultata
Z zaključenimi operacijami je 20.697 prebivalcev priključenih na kvalitetnejši vodni sistem,
536 prebivalcev je ţe priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah, manjših od 2000
PE; podatke imamo o ustvarjenem enem bruto delovnem mestu, ostale operacije se še
izvajajo.
Na novo je bilo zgrajenih 6 km in obnovljenih 97,4 km lokalnih cest, ki omogočajo
dostopnost do gospodarskih oziroma turističnih objektiv, ki se javno trţijo in pomenijo
pomemben prispevek k razvoju regije ter 11,03 km cest, s katerimi se je omogočil dostop
prebivalcem do njihovih bivališč po slovenskem ozemlju.
Kakovostna analiza na ravni razvojne prioritete
Večina operacij, ki se izvajajo v okviru te razvojne prioritete so v izvajanju in cilji še niso
realizirani, zato izdelava analize fizičnih in finančni ciljev ter kakovostne analize o
doseţenem napredku v zvezi s prvotno zastavljenimi cilji v tem trenutku še smiselna.
Lizbonski cilji
V spodnji tabeli je prikazana razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4.
razvojne prioritete.
Tabela 40: Okvirna razčlenitev prispevka Skupnosti za Lizbonske cilje na ravni 4. RP
Razsežnost 1

Razsežnost 2

Prednostna
tema
Oblika financiranja
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
09
01
09
01
09
01
09
01
09
01
09
01
52
01
52
01

Razsežnost 3
Ozemlje
Urbano (01)
Ruralno (05)

Razsežnost 4

01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05
01
05

Gospodarska
dejavnost
22
22
11
11
12
12
00
00
22
22
21
21
6
6
11
11

Razsežnost 5

Lokacija
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
SI0
Skupaj

Znesek
prispevka
Skupnosti*
4.688.288,52
3.217.762,95
5.656.139,09
4.214.958,80
2.317.695,98
1.727.148,66
4.894.874,28
3.647.663,73
7.151.878,38
5.329.584,76
3.749.647,25
2.794.239,75
3.126.352,75
2.329.760,25
19.521.734,61
14.547.610,26
88.915.340,01

*Dodeljeni znesek prispevka Skupnosti za vsako kombinacijo kategorij

Večje težave in ukrepi za njihovo odpravo
V letih 2007 in 2008 na tej razvojni prioriteti ni bilo večjih teţav.
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3.4.1.

Regionalni razvojni programi

Prednostna usmeritev »Regionalni razvojni programi« je 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 izobraţevalna infrastruktura
Prometna infrastruktura
Okoljska infrastruktura
Razvojni projekti v območjih s posebnimi varstvenimi reţimi 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 moţnost, ob upoštevanju zakonskih določil, kot upravičence določiti tudi lokalne javne
gospodarske sluţbe, javne zavode, javne sluţbe, koncesionarje, subjekte spodbujanja razvoja
na regionalni ravni, neprofitne organizacije s področja druţbenih dejavnosti in podobno.
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Finančna tabela
PU 4.1
Tabela 41: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.1.
stanje 31.12.08

4. RP - PU 4.1.

% glede na pravice porabe
2007

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

2007-2008

2007-2013
-

EU del
SLO del

585.838.151
103.383.204

-

-

EU in SLO del

689.221.355

-

-

-

97.839.809
17.265.848

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

115.105.657

-

-

16,7

EU del
SLO del

191.477.135
33.790.082

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

225.267.217

-

-

32,7

EU del

318.026.515

325,0

166,1

54,3

EU del
SLO del

SLO del

0

-

-

-

EU in SLO del

318.026.515

276,3

141,2

46,1

EU del

302.737.111

309,4

158,1

51,7

0

-

-

-

EU in SLO del

302.737.111

263,0

134,4

43,9

EU del
SLO del

292.212.051
0

298,7
-

152,6
-

49,9
-

EU in SLO del

292.212.051

253,9

129,7

42,4

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

283.632.708
575.844.759
96.692.571
0

98,8
-

50,5
-

16,5
-

EU in SLO del

96.692.571

84,0

42,9

14,0

EU del
SLO del

89.283.368
0

91,3
-

46,6
-

15,2
-

EU in SLO del

SLO del

89.283.368

77,6

39,6

13,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

10.226.395

10,5

5,3

1,7

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 4.1 Regionalni razvojni programi je bilo v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 318.026.515 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 302.737.111 EUR,
 podpisanih pogodb za 292.212.051 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
283.632.708 EUR,
 izplačanih sredstev v znesku 96.692.571 EUR,
 posredovanih zahtevkov za povračilo na PO za 10.226.395 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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Državne pomoči
Operacije po javnih razpisih niso predmet drţavne pomoči.
Opis izvajanja v letih 2007 in 2008
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 razpoloţljivih sredstev ESRR, ki jih imajo regije moţnost porabiti
v letih 2007, 2008 in 2009.
Na SVLR je skupno prispelo 311 vlog. Po pregledu vlog in prejetih dopolnitev vlog je bilo
odobrenih 129 vlog v skupni vrednosti 80.966.926 EUR.
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.
Na SVLR je prispelo skupno 155 vlog, odobrenih je bilo 122 operacij v skupni vrednosti
83.186.757 EUR.

Izvajanje tretjega instrumenta
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (v nadaljevanju: SVLR) je
7.3.2008 v Uradnem listu RS, št. 23/2008, objavila Tretji javni razpis za prednostno usmeritev
»Regionalni razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« (v
nadaljevanju: 3. JR RRP). Rok za oddajo vlog se je iztekel 15.5.2008. Razpisanih je bilo
155.181.774,72 EUR za izvajanje operacij v letih 2008, 2009 in 2010. Zadnji rok, do katerega
morajo biti operacije zaključene oziramo oddan zadnji zahtevek za izplačilo je 30.9.2010, cilji
oziroma kazalniki pa so lahko doseţeni dve leti po izplačilu zadnjega zahtevka za izplačilo.
Potencialnim upravičencem (občine in subjekti spodbujanja regionalnega razvoja) so bile
razpisane vsebine ţe poznane iz prvega in drugega javnega razpisa, na informativnih dnevih v
Ljubljani in v Mariboru, katerih se je udeleţilo pribliţno 150 slušateljev, pa so bili opozorjeni
na nepravilnosti pri pripravi vlog in pri izvedbi operacij iz prvih dveh javnih razpisov., Prav
tako so bila obdobju pred rokom za oddajo vlog na spletni strani SVLR objavljena vsa
zastavljena vprašanja s strani upravičencev in odgovori
Na SVLR je do predpisanega roka, 15.5.2008, skupno prispelo 191 vlog, vse so prispele
pravočasno in v pravilno opremljenih ovojnicah.
Komisija je v predvidenem 8 dnevnem roku (do 23.5.2008) odprla vseh 191 vlog in pristopila
k njihovemu pregledu. Ugotovila je, da 3 vloge ţe v osnovni vlogi niso ustrezale pogojem
javnega razpisa (prenizka vrednost, neustrezen namen, vloga ni bila navedena na Obrazcu 1
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oz. ni bila potrjena na svetu regije) , 9 vlog je bilo takoj popolnih, 1 prijavitelj je od vloge
odstopil, za 178 vlog pa so bili poslani pozivi za dopolnitev vloge.
:
Na poziv za dopolnitev se v določenem 8 dnevnem roku nista odzvala 2 prijavitelja. Komisija
je pristopila k pregledu vseh prispelih 176 dopolnitev in po pregledu le-teh ugotovila:
- 18 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili javnega
razpisa in razpisne dokumentacije),
- 7 vlog je dopolnjenih na način, da po dopolnitvi ne izkazujejo izpolnjevanja pogojev
javnega razpisa oz. namenske ustreznosti operacije,
- 151 vlog je ustrezno dopolnjenih.
Glavni razlogi za nepopolnost vlog so bili:
-

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:
-

161 sklepov o odobritvi sofinanciranja,
10 sklepov o zavrnitvi vlog,
21 sklepov o zavrţbi vlog,

Glede na obseg razpoloţljivih sredstev po prvem javnem razpisu (155.181.774,72 EUR) je
bilo z vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, regijam odobrenih 115.124.076,32 EUR,
74,29 % razpoloţljivih sredstev.
Izvajanje četrtega instrumenta
Četrti 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. 79/08, dne 1.8.2008. Z
njim so bila razpisana neporabljena sredstva prvega javnega razpisa, v višini 40.055.696,40
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.
Organiziran je bil tudi informativni dan v Ljubljani, 12.10.2007) na katerem so bila
zainteresiranim udeleţencem podana navodila glede priprave vlog na razpis, podani odgovori
na zastavljena vprašanja in podana opozorila glede najbolj pogostih napak v prvih treh javnih
razpisih.
Rok za oddajo vlog na 4. JR se je iztekel 15.9.2008. Na SVLR je prispelo skupno 36 vlog, vse
so prispele pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.
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Komisija, imenovana za odpiranje in pregled vlog (v nadaljevanju: komisija), je izvedla šest
odpiranj vlog, vse vloge so bile odprte v roku 8 dni od prejema. Zadnje odpiranje vlog je bilo
18.9.2008..
Po prvem pregledu vlog je komisija ugotovila, da je 8 vlog popolnih brez zahteve za
dopolnitev. Ena vloga ni ustrezala pogojem javnega razpisa (ni bila potrjena na svetu regije),
ena vloga vsebinsko ni ustrezala pogojem javnega razpisa, ti dve vlogi sta bili zavrnjeni. Za
preostalih 26 vlog je komisija ugotovila, da v celoti ne izpolnjujejo pogojev in določil javnega
razpisa, zato so bili prijavitelji, v roku 8 dni od odpiranja, pozvani k dopolnitvi vloge.
Instrument je bil zaključen v letu 2009. Odobrenih je bilo 29 operacij in dodeljenih
23.459.351,67 EUR sredstev.
Izvajanje prednostne usmeritve 4.1. Regionalni razvojni programi
Tabela 42: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.1.

Naziv kazalnika
Površina prenovljenih in
saniranih degradiranih območij
namenjenih gospodarskemu
razvoju (ha)(i)
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(i)
Št. prebivalcev, ki bodo imeli
kvalitetnejši in varnejši
vodovodni sistem(i)
Povečanje števila potovanj z
javnimi prevoznimi sredstvi (v
milijonih)8
Število novo ustvarjenih bruto
delovnih mest(i)

Doseţena
vrednost
2008

Doseţena
vrednost
20072008

Leto

Izhodiščno Načrtovana Doseţena
stanje
vrednost
vrednost
2013
2007

Učinek

200420067

359
(3,59 km2)

550
(5,5 km2)

0

0

0

Učinek

20042006

359
(3,59 km2)

620
(6,2 km2)

0

0

0

Učinek

2007

0

9

0

0

0

Učinek

2007

10

37

0

1

1

Učinek

2007

0

100

0

2

2

Učinek

2007

0

20

0

1

1

0
(61.000)

+ 58.500
(119.500)

0

+ 200
(61.200)

+ 200
(61.200)

+ 20.697

+ 20.697

Vrsta
kazalnika

Rezultat

0
+ 68.000
(1.400.700) (1.468.700)

Rezultat

Rezultat
Rezultat

2007

0

(1.421.397) (1.421.397)

220

+5%
(231)

0

0

0

0

3.600

0

1

1

(i) predstavlja ključni kazalnik

7
8

Površina con, ki so bile podprte na podlagi EPD 2004 - 2006
Kontekstni kazalnik, vir je SURS
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Kakovostna analiza na ravni PU 4.1
Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2008
V letu 2008 je bilo zaključenih le nekaj operacij, večina se jih bo nadaljevala in zaključila v
letu 2009 in v letu 2010, kakor je bilo tudi predvideno. V letu 2008 je bila zaključena ena
operacija, katere namen je bil ureditev komunalno opremljene aglomeracije, vse ostale so še v
izvajanju. Zaključeni sta dve operaciji v območju Natura 2000 (kolesarska steza, cesta, ki na
turističnem območju parka Sabotin pri Novi Gorici). Zaključena je obnova mestnega jedra v
Ljutomeru.
Kazalniki rezultata
Z zaključenimi operacijami je 20.697 prebivalcev priključenih na kvalitetnejši vodni sistem,
200 prebivalcev je ţe priključenih na kanalizacijski sistem v aglomeracijah, manjših od 2000
PE, podatke imamo o ustvarjenem enem bruto delovnem mestu, ostale operacije se še
izvajajo.
Na novo je bilo zgrajenih 6 km in obnovljenih 97,4 km lokalnih cest, ki omogočajo
dostopnost do gospodarskih oziroma turističnih objektiv, ki se javno trţijo in pomenijo
pomemben prispevek k razvoju regije.

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
Z izvedenimi prvimi štirimi javnimi razpisi je bilo odobrenih skupaj 302.737,111 EUR. Pri
izvajanju operacij je prišlo do sprememb pri odobrenih operacijah. 12 upravičencev je
odstopilo od izvajanja operacij (skupna vrednost 5.201.230,00), ostala zniţanja v vrednosti
320.595,96 EUR so posledica niţjih upravičenih stroškov operacije (198.124,88 EUR) in
finančnih korekcij zaradi ugotovljenih nepravilnosti pri izvajanju operacij (122.471,08 EUR).
Navedene spremembe so upoštevane v nadaljnjih analizah. Za vrednost 5.003.235 EUR
pogodbe še niso bile podpisane.
Glede na dejstvo, da je bilo v okviru prvih štirih instrumenov odobrenih več kot polovica
razpoloţljivih sredstev programskega obdobja (52,7 %), so cilji skromneje načrtovani na
področjih urejanja območij za gospodarski razvoj, na področju socialne infrastrukture 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 ţe preseţeni.
Do konca leta 2008 je odstopilo od pogodbe in izvedbe operacij 12 upravičencev (napovedani
odstopi, za katere ustrezni dodatki k pogodbi še niso podpisani, v poročilu niso zajeti).
Operacija
Vodovod Koglo
Ureditev javne infrastrukture na turističnem
območju Banovci-Občina Verţej
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Znesek razlike
275.534,00

Razlog
Odstop od izvedbe operacije

200.862,00

Odstop od izvedbe operacije
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Inštitut za varstvo narave
Obrtna cona Videm
Izgradnja javne komunalne infrastrukture v
Poslovni coni Krmelj
Prenova mestnega jedra v urbanem degradiranem
rudarskem območju Trg s"
Komunalna ureditev obrtno - industrijske cone in
sejemsko - prireditve
Po poti harmonije Muranie
Prenova vile Mayer in vrta

753.315,00
106.250,00

Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije

420.843,00

Odstop od izvedbe operacije

697.795,00

Odstop od izvedbe operacije

781.603,00
365.398,00
207.470,00

Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije

Gospodarsko poslopje graščine Strmol - Pristava
Ureditev ceste v občini Podlehnik
Prestavitev lokalne ceste Poljane-Trebelno-preboj
Radna vas
SKUPAJ

413.048,00
674.712,00

Odstop od izvedbe operacije
Odstop od izvedbe operacije

304.400,00
5.201.230,00

Odstop od izvedbe operacije

II. Analiza dosežkov na ravni finančnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvih štirih instrumentov je mogoče ugotoviti iz
naslednje tabele:
Dejavnost

Proračunska
postavka

Sofinanciranje
sredstva v EUR

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

30.382.924,39
93.139.518,57
96.149.709,10
14.468.773,00
57.025.101,57

7616
7618
7619
7620
7621

1.046.024,00
292.212.050,63

7622

III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Pri dveh operacijah se ugotavlja manjša potreba po sofinancerskih sredstvih, ob
nespremenjenih ciljih operacij in istočasno nezmanjšanih kazalnikih operacij. Pogodbeni
znesek sofinanciranja je bil z dodatkom k pogodbi ustrezno zmanjšan, pri šestnajstih
operacijah pa se bo vrednost sofinanciranja zniţala zaradi finančnih korekcij zraradi
ugotovljenih nepravilnosti (pričakovane zniţane vrednosti sofinanciranja, ki še niso
pogodbeno urejene, v poročilu niso zajete).
Operacija
Kanalizacijsko omreţje občina Ţirovnica - kanalizacija Rodine
Poslovna cona Gojače - izgradnja komunalne infrastrukture
Rekonstrukcija LC 213070 Jevnica - Kresniške poljane
Kanalizacija Ograde - Seţana
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Znesek
razlike
198.106,00
18,88
2.000,00
14.156,22

Razlog
Zniţanje vrednosti operacije
in upravičnih stroškov
Zniţanje vrednosti operacije
in upravičnih stroškov
Finančna korekcija
Finančna korekcija

108

LP OP RR 2008

Ceste povodnja reke Soče - Občina Tolmin LC 420130 Most na
Soči - Kana

9.472,23

Finančna korekcija

2.949,00

Finančna korekcija

7.115,00

Finančna korekcija

41.151,00

Finančna korekcija

1.414,00
6.448,00

Finančna korekcija
Finančna korekcija

620,00

Finančna korekcija

19.040,00

Finančna korekcija

Rekonstrukcija lokalne ceste 480080 Izlake Čemšenik

4.297,23

Finančna korekcija

Infrastrukturno urejanje za potrebe turizma - II. faza

3.590,43

Finančna korekcija

VTC 10: Ločnec - Brezje pri Lekmarju; Dramlje - Pletovarje - Slatina;

2.692,51
1.641,55

Finančna korekcija
Finančna korekcija

1.592,91
4.291,00
320.595,96

Finančna korekcija
Finančna korekcija

Izgradnja vodovoda Občice Stare Ţage - II.faza
Prenova objekta kulturne dediščine v mestnem jedru Črnomlja za
kulturn
Izgradnja večnamenskega Kulturnega centra Semič z ureditvijo
dostopa
Izvedba kroţnega kriţišča na Kolodvorski ulici s cesto v
podjetniško c
Turistična infrastruktura Ptujske gore
Rekonstrukcija lokalne ceste Gornji Dolič - Kozjak, za povezavo
do tu
Rekonstrukcija ceste Kopališče Vreskovo - Obrtna industrijska
cona Neţ

Rekonstrukcija LC 034010 Bukovţlak - Proseniško
Rekonstrukcija povezovalne ceste med obrtno cono C-10-R in
industrijsk
Posodobitev vodovodnega sistema Vojnik -Tomaţ, Male Dole
SKUPAJ

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 udeleţbo 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 enakih možnosti
Skladno z določili veljavne zakonodaje, se pri operacijah, glede na njihovo vsebino,
zagotavlja smiselno upoštevanje enakih moţnosti.
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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 razpoloţljivih 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 teţave povzročala časovna stiska. JR je bil objavljen v sredi leta in operacije
prvega instrumenta odobrene preteţno konec avgusta, kar je povzročilo tudi niţjo realizacijo
sredstev od načrtovane. Vloge, ki so prispele na tretji in četrti JR, v letu 2008, so bile bistveno
boljše. Pri izvajanju operacij so bile ugotovljene določene nepravilnosti, na katere so bili
upravičenci sproti opozorjeni.
Izvajanje operacije se v mnogih primerih ne sklada z dinamiko, ki je bila predvidena v
vlogah, zato je nekaj upravičencev prosilo za podaljšanje roka izvajanja operacije ozoiroma
podaljšanja roka za dosego ciljev. Vzroki so bili zapleti pri postopku javnega naročanja
(drţavna revizijska komisija, pritoţbe), problemi pri nakupu zemljišč itd.
X. Poročilo o tekočem vrednotenju
Vrednotenje je v teku.
XI. Ugotovitve in priporočila revizijskih organov (SLO, EK) na ravni prednostne
usmeritve
Revizijski organi so v mesecu avgustu 2008 izvedli revizijo izplačila za operacijo, ki je bila
odobrena na prvem javnem razpisu (Celovita prenova glavnega trga v Ljutomeru), mnenja še
nismo prejeli.
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 tistih, ki so navedene v spodnji tabeli, so v izvajanju. Skrajni rok za
njihov zaključek je 30.9.2009 za opracije, odobrene na prvem in drugem instrumentu in 30.9.2010 za
operacije, ki so bile odobrene na tretjem in četrtem instrumentu.
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Zap. št.

Upravičenec

Naziv operacij

Inštrument

OBČINA BRDA

Rekonstrukcija lokalne ceste LC
020140 Vrhovlje - Sabotinski vrh

2

OBČINA TOLMIN

Ceste povodnja reke Soče Občina Tolmin LC 420130 Most
na Soči - Kanal

1 JR RRP

3

MESTNA OBČINA NOVA
GORICA

LC do Centra za ravnanje z
odpadki v Stari Gori

2 JR RRP

4

RAZVOJNI CENTER NOVO
MESTO D.O

Razvoj podjetništva na varovanih
območjih JVS

OBČINA ŠMARJEŠKE
TOPLICE

Vodovod Koglo

1

5

6

OBČINA PREVALJE

7

OBČINA PREVALJE

8
9

OBČINA RAVNE NA
KOROŠKEM
OBČINA RAVNE NA
KOROŠKEM

1 JR RRP

2 JR RRP

3 JR RRP
Obnova lokalnih cest na
turističnem območju Kot v občini
Prevalje
1 JR RRP
Obnova lokalnih cest na
turističnem območju Šentanel v
občini Prevalje
1 JR RRP
Rekonstrukcija občinskih cest
faza I.
1 JR RRP
Rekonstrukcija občinskih cest
faza II.
1 JR RRP
Ureditev ceste Hruševje - Orehek
- Prestranek z odsekom ceste
Prestra
1 JR RRP
Rekonstrukcija ceste, vodovoda
in mostu na lokalni cesti
Ţerovnica, Go
2 JR RRP
Center Slovenskih goric - CSG
1 JR RRP
Ureditev kolesarskih poti s
pripadajočo infrastrukturo v
naseljih Studenice in Novake
1 JR RRP
Turistična infrastruktura Ptujske
gore
1 JR RRP
Cesta Cirkulane - Mali Okič Veliki Okič
2 JR RRP

10

OBČINA POSTOJNA

11

OBČINA CERKNICA

12

OBČINA LENART

13

OBČINA POLJČANE

14

OBČINA MAJŠPERK

15

OBČINA CIRKULANE

16

OBČINA LOVRENC NA
POHORJU

Rekonstrukcija občinske LC
Lovrenc na Pohorju - Lehen

2 JR RRP

OBČINA MAKOLE

Obnova lokalnih cest LC 440500
in LC 440510

2 JR RRP

18

OBČINA VIDEM

Modernizacija in rekonstrukcija
ceste LC 456281 M

2 JR RRP

19

OBČINA VIDEM

Modernizacija in rekonstrukcija
ceste LC 956901 L

17
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20

OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

Igradnja kroţnega kriţišča na
Kolodvorski ul. s cesto v
podjetniško cono od
Leskovarjeve do Kolodvorske
ulice

1 JR RRP

OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

Obnova vozišča LC 440050
Slovenska Bistrica - Osankarica

OBČINA SLOVENSKA
BISTRICA

Obnova vozišča LC 440130 Rep Trije kralji

OBČINA SVETA ANA

Modernizacija lokalne ceste
LC203-110 Zg. Porčič - Zg.
Ročica

2 JR RRP

OBČINA GORIŠNICA

Rekonstrukcija lokalne ceste in
gradnja pločnikov Moškanjci,
Zagojiči,

1 JR RRP

25

OBČINA GORIŠNICA

Rekonstrukcija LC 102121 in LC
102161

3 JR RRP

26

OBČINA VIDEM

Sekundarni sistem za oskrbo z
vodo v občini Videm

27

OBČINA LJUTOMER

Celovita prenova glavnega trga v
Ljutomeru

28

OBČINA MORAVSKE
TOPLICE

Rekonstrukcija lokalne ceste LC
265031 Tešanovci - Mlajtinci

OBČINA GORNJI
PETROVCI

Izgradnja LC Košarovci Kriţevci

2 JR RRP

OBČINA MORAVSKE
TOPLICE

Rekonstrukcija dela lokalne ceste
LC 265181 Prosenjakovci Središče

3 JR RRP

31

OBČINA MORAVSKE
TOPLICE

Rekonstrukcija lokalne ceste LC
265051 M. Toplice - Fokovci, II.
faza

3 JR RRP

32

MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA

33

OBČINA ŠALOVCI

Rekonstrukcija Noršinske ceste s
komunalno opremo
Vodooskrba v občini Šalovci - II.
in 1etapa faze III

34

OBČINA KOZJE

21

22

23

24

29

30

Rekonstrukcija LC 181050 Kozje
- Vetrnik - Gorjane
Rekonstrukcija LC 034010
Bukovţlak - Proseniško

35

OBČINA ŠENTJUR

36

MESTNA OBČINA
MURSKA SOBOTA

Povezovalna cesta F2

37

OBČINA ZAGORJE OB
SAVI

Rekonstrukcija lokalne ceste
480080 Izlake Čemšenik

2 JR RRP

2 JR RRP

4 JR RRP
1 JR RRP

1 JR RRP

3 JR RRP
4 JR RRP

1 JR RRP
1 JR RRP
1 JR RRP
1 JR RRP

Štirje upravičenci so odstopili od izvedbe operacije iz opravičljivih razlogov (nerešljivi
zapleti pri nakupu zemljišč, zamude pri izvajanju vzporednih projektov, moţnost 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.
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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.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V prvi polovici leta 2009 je predvidena izvedba instrumenta, s katerim bodo razpisana
razpoloţljiva sredstva za leto 2010, 2011 in 2012.
Ob pripravi inštrumenta bodo smiselno upoštevana opozorila in usmeritve, ki bodo izhajali iz
Vrednotenja četrte razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
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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 ţeli na tem
ciljnem območju pritegniti začetne investicije podjetij in omogočiti ter izboljšati dostopnost
do javnih funkcij in storitev za prebivalstvo, ki ţivi v neposredni bliţini mejnih prehodov z
Republiko Hrvaško, saj ocenjujemo, da se bo po vključitvi Slovenije v schengenski mejni
reţim koncentracija razvojnih problemov na juţni 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 ţelimo
izboljšati tudi splošno opremljenost in izgled naselij ob meji, saj bodo v prihodnje ta poleg
podobe Slovenije odraţali tudi izgled »juţne meje EU«.
Vključeno ministrstvo:
SVLR, Urad za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, kot PT
Predvidene dejavnosti
Financirana bo prometna, okoljska in ekonomska infrastruktura ob drţavni 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 odraţa v manj restriktivnih
pogojih financiranja kot je npr. zagotavljanje javne udeleţbe s strani drţavnega proračuna,
dopuščena manjša vrednost projekta, sofinanciranje prometne infrastrukture, ki zagotavlja
splošno dostopnost prebivalstva oz. z zagotavljanjem okoljske infrastrukture omogoča
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.
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Finančna tabela
PU 4.2.
Tabela 43: Finančni napredek prednostne usmeritve 4.2.
stanje 31.12.08

4. RP - PU 4.2.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Razpisana sredstva od 1.1.2007 do
31.12.2008*

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)**

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)***

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

2007-2008

2007-2013
-

EU del
SLO del

33.604.483
5.930.204

-

-

EU in SLO del

39.534.687

-

-

-

5.612.226
990.393

-

-

16,7
16,7

EU del
SLO del
EU in SLO del

Pravice porabe 2007 - 2008

% glede na pravice porabe
2007

6.602.619

-

-

16,7

EU del
SLO del

10.983.392
1.938.246

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

12.921.638

-

-

32,7

EU del

15.284.560

272,3

139,2

45,5

SLO del

2.697.275

-

-

-

EU in SLO del

17.981.835

272,3

139,2

45,5

EU del

15.075.361

268,6

137,3

44,9

2.660.358

-

-

-

EU in SLO del

17.735.719

268,6

137,3

44,9

EU del
SLO del

14.473.394
2.554.129

257,9
-

131,8
-

43,1
-

EU in SLO del

17.027.523

257,9

131,8

43,1

drugi viri****
skupaj
EU del
SLO del

5.392.613
22.420.136
5.408.376
954.419

96,4
-

49,2
-

16,1
-

EU in SLO del

6.362.795

96,4

49,2

16,1

EU del
SLO del

4.035.565
712.159

71,9
-

36,7
-

12,0
-

EU in SLO del

SLO del

4.747.724

71,9

36,7

12,0

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

* pri razpisanih sredstvih ni upoštevana tehnična pomoč. Prav tako so bile določene operacije potrjene brez izvedbe javnega
razpisa (neposredno potrjene operacije), zato je lahko ta podatek niţji od potrjenih operacij.
** znesek vključuje vrednost potrjenih operacij izbranih preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in vrednost
neposredno potrjenih operacij
*** znesek vljučuje vrednost podpisanih pogodb za operacije izbrane preko instrumenta javni razpis za izbor operacij in
vrednost podpisanih pogodb za neposredno potrjene operacije
**** drugi viri lahko vključujejo lastno udeleţbo upravičencev (npr. zasebna sredstva,…)

V okviru PU 4.2 Razvoj obmejnih območij s Hrvaško je bilo v obdobju 1.1.2007 do
31.12.2008:
 razpisanih sredstev v znesku 17.981.835 EUR,
 potrjenih operacij v znesku 17.735.719 EUR,
 podpisanih pogodb za 17.027.523 EUR, poleg tega tudi drugi viri v znesku
5.392.613,
 izplačanih sredstev v znesku 6.362.795 EUR.
Drugi viri so lastna sredstva upravičencev v obdobju 1.1.2007 do 31.12.2008.
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Opis izvajanja v letih 2007 in 2008
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 razpoloţljivih 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.
Glede na obseg razpoloţljivih sredstev po prvem JR (12.813.680 EUR) je bilo z odobrenimi
12 vlogami, ki so uspešno kandidirale na razpisu, občinam odobrenih 6.637.446,49 EUR, t.j.
51,80 % razpoloţljivih sredstev.
Drugi 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" je bil objavljen v Uradnem listu RS št 18., dne 22.2.2009.
Razpisanih je bilo 11.344.389,26 EUR (od tega 6.176.233,51 EUR ostanka iz prvega javnega
razpisa) za investicije v prometno in v okoljsko infrastrukturo. Do sofinanciranja so bile
upravičene le namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na teritorialnem
območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško.
Najvišji moţni znesek sofinanciranja posamezne operacije je bil omejen na 500.000 EUR,
spodnja meja ni bila določena. Nepovratna sredstva so bila v deleţu 85 % namenska
sredsstva Evropskega sklada za ergionalni razvoj, v deleţu 15 % pa namenska sredstva
Proračuna Republike Slovenije. Financirati je bilo torej mogoče do 100 % upravičenih javnih
izdatkov operacije za upravičene stroške.
V obdobju pred rokom za oddajo vlog je SVLR redno odgovarjala na vsa zastavljena
vprašanja s strani upravičencev in jih sproti objavljala na svoji spletni strani. Organiziran je
bil tudi informativni dan (dne 7.3.2008, v Ljubljani) na katerem so bila zainteresiranim
udeleţencem 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 21.3.2008. Na SVLR je prispelo skupno 86 vlog, vse
so prispele pravočasno in so imele ustrezno opremljene ovojnice.
Komisija, imenovana za odpiranje, pregled in ocenjevanje vlog (v nadaljevanju: komisija), je
izvedla troje odpiranj vlog in ugotovila, da 1 vloga namensko ne ustreza pogojem javnega
razpisa. Vse preostale vloge (85) niso v celoti izpolnjevale pogojev in določil javnega razpisa,
zato so bili prijavitelji pozvani k dopolnitvi.
Vsi prijavitelji so svoje vloge pravočasno dopolnili. Pri pregledu dopolnitev vlog je komisija
ugotovila:
•
17 vlog je neustrezno dopolnjenih (vloge niso pripravljene v skladu z določili 2. JR in
razpisne dokumentacije);
•
68 vlog je ustrezno dopolnjenih.
Komisija je po pregledu dopolnitev, pristopila k točkovanju posameznih popolnih vlog. Po
opravljenem točkovanju so bile vloge razvrščene v skladu z merili javnega razpisa, ki
določajo točkovanje, kot sledi:
•
Merilo 1: število gospodinjstev, katerim se rešuje problematika edinega dostopa do
stalnih bivališč članov teh gospodinjstev po slovenskem ozemlju (po tem merilu je bila vloga
ocenjena na način: 5 točk za reševanje problematike enega gospodinjstva, 10 točk za
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reševanje problematike dveh gospodinjstev, 20 točk za reševanje problematike treh do petih
gospodinjstev in 30 točk za reševanje problematike šestih ali več gospodinjstev; ostale vloge
so prejele 0 točk);
•
Merilo 2: pridobljeno veljavno pravnomočno gradbeno dovoljenje oziroma pridobljena
lokacijska informacija, kadar gradbeno dovoljenje ni potrebno (če je bilo to merilo izpolnjeno,
je bila vloga ocenjena s 5 točkami, v nasprotnem primeru ji točke niso bile dodeljene);
•
Merilo 3: sofinanciranje projektne dokumentacije za predloţeni projekt s strani SVLR,
Javnega sklada za regionalni razvoj in razvoj podeţelja ali Agencije za regionalni razvoj, v
obdobju 2002–2006, če to sofinanciranje ni izhajalo iz virov Evropske unije (če je bilo to
merilo izpolnjeno, je bila vloga ocenjena s 5 točkami, v nasprotnem primeru ji točke niso bile
dodeljene).
Javni razpis je določal tudi obravnavo vlog v primeru, da je več vlog ocenjenih z enakim
številom točk in to tako, da se prednostno odobri sofinanciranje operacij
•
predlagateljev, ki jim še niso bila odobrena sredstva iz naslova te prednostne
usmeritve oziroma jim je bilo odobreno manj sredstev,
•
predlagateljev, ki v okviru tega javnega razpisa še niso uvrščeni na seznam
prejemnikov sredstev oziroma so uvrščeni na seznam prejemnikov sredstev z manjšo višino
sredstev.
V javnem razpisu je bila določena tudi obravnava vlog v primeru, da kljub navedenim
določilom ni mogoče določiti vrstnega reda prejemnikov sredstev (enako število točk
posameznih vlog) na način, da se prednostno za sofinanciranje odobrijo operacije, ki so bile
evidentirane kot prednostne s strani Delovne podskupine za zagotovitev cestnega omreţja
lokalnemu prebivalstvu na območju meje z Republiko Hrvaško (seznam teh operacij je bil
sestavina objavljene razpisne dokumentacije).
Po točkovanju in določitvi vrstnega reda (rangov) vlog, je bilo 14 vlog odobrenih v skladu z
dinamiko, ki so jo prijavitelji predvideli v vlogi, dodatno pa je bilo odobrenih 21 vlog – izdani
so bili sklepi z odloţnim pogojem, saj so bili predlagatelji pozvani, da uskladijo dinamiko
sofinanciranja glede na razpoloţljiva sredstva. Skupaj je bilo odobrenih 35 operacij v skupni
vrednosti 11.098.273,00 EUR.
SVLR je tako izdala:
- 14 sklepov o sofinanciranju operacije
- 21 sklepov o sofinanciranju operacije z odloţnim pogojem
- 1 sklep o zavrnitvi vloge, ki ni ustrezala pogojem javnega razpisa in dodatno
- 33 sklepov o zavrnitve, ker ni bilo več na razpolago sredstev (vloge so bile
popolne)
- 17 sklepov o završbi vloge.
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Izvajanje prednostne usmeritve 4.2. Razvoj obmejnih območij s Hrvaško
Tabela 44: Fizični napredek v okviru prednostne usmeritve 4.2.
Naziv kazalnik
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(i)
Št. prebivalcev, ki bodo
imeli kvalitetnejši in varnejši
vodovodni sistem(i)
Število novo ustvarjenih
bruto delovnih mest(i)

Vrsta
kazalnika

Leto

Izhodiščno
stanje

Učinek

2004359
20067 (3,59 km2)

Učinek

2007

Učinek

2007

Rezultat

2007

Doseţena
vrednost
2008

Doseţena
vrednost
2007-2008

+30
(+0,3 km2)

0

0

0

0

1

0

0

0

10

3

0

0

0

0
(61.000)

+ 1.500
(62.500)

0

+ 336
(61.336)

+ 336
(61.336)

0
+ 2.000
(1.400.700) (1.402.700)

Rezultat
Rezultat

Načrtovana Doseţena
vrednost
vrednost
2013
2007

0

100

0
0

0
0
(1.400.700) (1.400.700)
0

0

Kakovostna analiza na ravni PU 4.2
Kazalniki učinka – doseganje ciljev v letu 2008
Večina operacij je še v izvajanju, kazalniki še niso doseţeni.
Kazalniki rezultata
Do konca leta 2008 je bilo 336. prebivalcev priključenih na kanalizacijski sistem v
aglomeracijah manjših od 2000 PE,. Obnovljenih je bilo 11,03 km lokalnih cest, s katerimi se
rešuje problematika dostopa prebivalstva do bivališč in gospodarskih objektov po slovenskem
ozemlju.
Kvalitativna analiza
Večina opracij je še v izvajanju, zaključile se bodo 30.9.2009 oziroma 30.10.2010 (odobrene
na drugem razpisu) cilji še niso realizirani. Izdelava kvantitativne anallize v tem trenutku še ni
smiselna.
I. Analiza dosežkov na ravni fizičnih ciljev operacij na ravni prednostne usmeritve
Glede na dejstvo, da je bilo s prvima dvema instrumentoma odobrenih 17.735.719,49 EUR
oziroma 44,9 % razpoloţljivih sredstev programskega obdobja, so cilji skromneje načrtovani
le na področju urejanja območij za gospodarski razvoj, medtem ko so ostali cilji za
programsko obdobje celo ţe preseţeni. V okviru drugega javnega razpisa je bil dan poudarek
na reševanju problematike dostopov po slovenskem ozemlju, zato ni bilo odobrenih novih
operacij s področja ekonomsko-izobraţevalne infrastrukture (poslovnih con).

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
Vsebinsko razdelitev dodeljenih sredstev prvih štirih instrumentov je mogoče ugotoviti iz
naslednje tabele:
Dejavnost
Ekonomska in izobraţevalna infrastruktura (1)
Prometna infrastruktura (1)
Okoljska infrastruktura (2)
Skupaj

Sofinanciranje
sredstva v EUR
834.863,00
12.236.212,80
3.956.446,75
17.027.522,55

Proračunska
postavka
7616
7618
7619

Finančni cilji v letu 2007 niso bili v celoti realizirani pri petih in v letu 2008 pri eni operaciji.
Sredstva so bila ustrezno dodatno zagotovljena v letu 2008 in 2009, tako da končni finančni
cilji operacij niso ogroţeni, razen pri dveh upravičencih, kjer so bile po izvedenih postopkih
javnega naročanja ugotovljene niţje investicijske vrednosti od načrtovanih. Fizični cilji teh
operacij ostajajo nespremenjeni. Dva upravičenca sta zaradi objektivnih razlogov odstopila od
izvedbe operacij, kar pomeni zniţanje finančnih obveznosti SVLR za 650.518,00 EUR.
III. Razlog za razlike med fizično in finančno izvedbo
Pri operaciji Izgradnja komunalne infrastrukture v delu naselja Hrib - jug je prišlo do zniţanja
vrednosti sofinanciranja zaradi niţjih upravičenih stroškov v višini 56.983,20 EUR, pri tej isti
operaciji je bil znesek sofinanciranja zmanjšan tudi zaradi finančne korekcije v višini 695,74
EUR. Dva upravičenca sta odstopila od pogodbe, skupna vrednost sofinanciranja bi bila
650.518 EUR.
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 enakih možnosti
Neposredne povezave ni mogoče identificirati. Je pa potrebno, tudi v skladu z določili
veljavne zakonodaje, pri posameznih operacijah, glede na njihovo vsebino, zagotoviti
smiselno upoštevanje enakih moţnosti.
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 razpoloţljivih 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 teţave povzročala časovna stiska. Javni razpis je bil objavljen v sredi leta in
operacije prvega instrumenta odobrene preteţno konec avgusta, kar je povzročilo tudi niţjo
realizacijo sredstev od načrtovane.
Določene teţave 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.
Vloge na drugi razpis, v letu 2008, so bile znatno bolje pripravljene, z izdajo sklepov z
odloţnim pogojem, na osnovi katerega so upravičenci prilagodili sofinanciranje operacij
glede na razpoloţljiva razpisana sredstva, je bilo mogoče skoraj v celoti razdeliti sredstva,
razpisana na drugem javnem razpisu.
X. Poročilo o tekočem vrednotenju
Vrednotenje je v teku.
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
Devet operacij je zaključenih, ostale so v izvajanju. Skrajni rok za zaključek operacij,
odobrenih na 1 JR ROSH je 30.9.2009, za operacije, ki so odobrene na 2 JR ROSH pa
30.9.2010. Nekatere operacije so sicer zaključene, vendar bodo oziroma so bila zaradi
spremenjene dinamike sofinanciranja sredstva izplačana še v letu 2009 in 2010.
Zap. št.

Upravičenec

Operacija

Inštrument

1

OBČINA ČRNOMELJ

Čistilna naprava Giblje

1 JR ROSH

2

OBČINA LOŠKI POTOK

Izgradnja komunalne infrastrukture v delu naselja
Hrib - jug

1 JR ROSH

3

OBČINA OSILNICA

Rekonstrukcija lokalne ceste LC 305 020 odsek št. 1
Zg. Čačič - Sp. Čačič
1 JR ROSH

4

OBČINA ROGAŠKA
SLATINA

Rekonstrukcija LC 356070 Keros - Brezovec

OBČINA ŠENTJUR

Rekonstrukcija ceste Javorje - Hrastje -Dobrina Loka pri Ţusmu z odcepom

5
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6
7
8
9

OBČINA SREDIŠČE OB
DRAVI
OBČINA HRPELJEKOZINA
OBČINA HRPELJEKOZINA
OBČINA SEMIČ

Modernizacija lokalne ceste Šalovci
Preplastitev JP Tublje pri Hrpeljah - Brezovica
Preplastitev lokalne ceste Brezovo Brdo - Rjavče
Vodovod Roţni Dol - Brezje pri Roţnem Dolu

2 JR ROSH
2 JR ROSH
2 JR ROSH
2 JR ROSH

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.
Prihodnje izvajanje in predvidene spremembe
V prvi polovici leta 2009 je predvidena izvedba instrumenta, s katerim bodo razpisana
razpoloţljiva sredstva za leto 2010, 2011 in 2012.
Ob pripravi inštrumenta bodo smiselno upoštevana opozorila in usmeritve, ki bodo izhajali iz
Vrednotenja četrte razvojne prioritete "razvoj regij" Operativnega programa za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013.
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3.5. Tehnična pomoč
Namen tehnične pomoči OP RR je zagotoviti učinkovito izvajanje operativnega programa,
razvojnih prioritet, prednostnih usmeritev ter operacij. Aktivnosti tehnične pomoči 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 tehnične pomoči 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 tehnične pomoči podpirajo razvojne prioritete, določene v NSRO in razvojne
prioritete/prednostne usmeritve in operacije, določene v OP RR.
Informacije o fizičnem in finančnem napredku razvojne prioritete
Finančni napredek razvojne prioritete
5. RP
Tabela 44: Finančni napredek 5. razvojne prioritete
stanje 31.12.08

5. RP - PU 5.1.

Pravice porabe 2007-2013

Pravice porabe 2007

Pravice porabe 2007 - 2008

Potrjene operacije - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)

Potrjeni projekti - kumulativa (od 1.1.2007
do 31.12.2008)

Podpisane pogodbe (od 1.1.2007 do
31.12.2008)

Plačila iz proračuna RS - kumulativa (od
1.1.2007 do 31.12.2008)
Plačila iz proračuna RS - tekoče leto (od
1.1.2008 do 31.12.2008)

2007-2008

2007-2013

EU del
SLO del

28.003.734
4.941.836

-

-

-

EU in SLO del

32.945.570

-

-

-

EU del
SLO del

4.676.855
825.328

-

-

16,7
16,7

EU in SLO del

5.502.183

-

-

16,7

EU del
SLO del

9.152.826
1.615.205

-

-

32,7
32,7

EU in SLO del

10.768.031

-

-

32,7

EU del

28.003.735

598,8

306,0

100,0

SLO del

4.941.836

-

-

-

EU in SLO del

32.945.570

598,8

306,0

100,0

EU del

26.264.913

561,6

287,0

93,8

4.634.985

-

-

-

EU in SLO del

30.899.897

561,6

287,0

93,8

EU del
SLO del

28.003.735
4.941.836

598,8
-

306,0
-

100,0
-

EU in SLO del

32.945.570

598,8

306,0

100,0

drugi viri
skupaj
EU del
SLO del

0
32.945.570
1.769.955
313.299

37,8
-

19,3
-

6,3
-

EU in SLO del

2.083.254

37,9

19,3

6,3

EU del
SLO del

1.531.719
270.316

32,8
-

16,7
-

5,5
-

EU in SLO del

1.802.036

32,8

16,7

5,5

0

0,0

0,0

0,0

SLO del

Posredovani zahtevki za povračilo na plačilni organ do
31.12.2008 (kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del
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Certificirani zahtevki za povračilo na EK do 31.12.2008
(kumulativa 1.1.07-31.12.08) - EU del

0

0,0

0,0

0,0

Opombe:
* izraz potrjena operacija pomeni s sklepom organa upravljanja potrjen program tehnične pomoči za obdobje
2007-2015, ki vključuje finančno razdelitev sredstev po letih in opredelitev 5 ključnih sklopov aktivnosti za vse
upravičence (prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca);
** izraz potrjeni projekti pomeni s sklepi organa upravljanja potrjene projekte posameznih upravičencev
(vključujejo zaposlitve, upravljanje in izvajanje programa, informacijski sistem) in potrjene aktivnosti
(vključujejo obveščanje javnosti ter študije in vrednotenja, prijavlja OU v vlogi nosilnega upravičenca) za
obdobje 2007-2015, ki vključujejo natančnejšo vsebinsko opredelitev posameznih aktivnosti in finančno
razdelitev po letih;
*** izraz izplačana sredstva plačila iz proračuna RS pomeni dejansko izvedena izplačila iz proračuna RS, torej
sredstva, ki so zaloţena iz proračuna RS;
**** izraz posredovani zahtevki za povračilo pomeni znesek zahtevkov za povračilo, ki so bili posredovani na
organ za potrjevanje (certifikacija in uveljavitev v zahtevkih za plačilo sledi po potrditvi teh sredstev s strani
MF-PO).

V sklopu OP RR je bilo za razvojno prioriteto Tehnična pomoč namenjenih 32,9 mio EUR
(EU del in slovenska udeleţba) ali 1,64 % 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 Sluţbe Vlade Republike Slovenije za
lokalno samoupravo in regionalno politiko (organ upravljanja in enote, ki izvajajo 4. razvojno
prioriteto OP RR: Razvoj regij), ministrstva, vključena v izvajanje OP RR, Javna agencija
Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije in Javni sklad Republike Slovenije za
podjetništvo, Agencija Republike Slovenije za tehnološki razvoj in drugi, vključeni v izvajanje
OP RR.
V letu 2008 so se izvajali s strani organa upravljanja potrjeni projekti tehnične pomoči
naslednjih upravičencev: SVLR, MG, SPS, MŠŠ, MVZT, TIA, MK.
V letu 2008 so tako sledila prva izplačila na projektih tehnične pomoči upravičencev MK,
MVZT, SPS in TIA (pri ostalih upravičencih prva izplačila segajo v leto 2007).
V sklopu programa tehnična pomoč OP RR organ upravljanja v sodelovanju z ostalimi
upravičenci izvaja naslednje aktivnosti:
OBVEŠČANJE JAVNOSTI
OU je dolţan izvajati ukrepe informiranja in obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih
skladih 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 zajemajo organizacijo in izvedbo različnih delavnic, seminarjev, dogodkov,
okroglih miz, konferenc, forumov, javnih natečajev ipd.
• Splet zajema celotno vzpostavitev, nadgradnjo in vzdrţevanje spletne strani, katere
tematika se nanaša na izvajanje operativnih programov;
• Tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki z namenom povečati
prepoznavnost evropske kohezijske politike v javnosti, zajemajo oblikovanje, tisk,
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potisk tiskovin/artiklov, publikacij, materialov, lektoriranje, avtorske honorarje za
avtorje ter izdelavo različnih promocijskih materialov, potiskanih skladno s celostno
grafično podobo.
Informiranje in oglaševanje zajema izdelavo radijskih in televizijskih oglasov, objav,
naznanil, priprava ter oblikovanje, produkcijo in predvajanje radijskih in televizijskih
oddaj oz. najem oglaševalske agencije za namen zakupa medijskega prostora.
Študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja zajemajo spremljanje ukrepov
informiranja in obveščanja javnosti, tudi spremljanje, obdelavo člankov v medijih in
izdelavo analize klipingov ter vzpostavitev info točke.
Druge aktivnosti zajemajo predvsem izdelavo fotografskega arhiva o sofinanciranih
projektih in ostale aktivnosti, ki bodo prispevale k obveščanju in informiranju javnosti
na področju evropske kohezijske politike.

Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
• V okviru aktivnosti tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki je bilo
izvedeno oblikovanje in tisk map, poslovnikov, koledarjev, lektoriranje operativnega
programa ter mesečno oblikovanje e-novičk »Kohezijski e-kotiček«.
• V okviru aktivnosti splet je bila oblikovana in objavljena spletna pasica (banner) za
promocijo dogodka.
• V sklopu dogodkov je bil izveden dogodek z naslovom Veliki informativni dogodek: Z
uresničevanjem ciljev operativnega programa razvoja človeških virov in operativnega
programa regionalnih razvojnih potencialov soustvarjamo našo prihodnost. V letu
2007 sta bila izvedena delavnica na temo javno-zasebnega partnerstva ter seminar na
temo zelenih javnih naročil.
• V okviru aktivnosti Informiranje in oglaševanje je bilo izvedeno izdelava radijskih in
televizijskih oglasov, pripravo ter oblikovanje.
• Druge aktivnosti so zajemale izdelavo fotografskega arhiva najnovejših projektov za
uporabo pri oblikovanju tiskovin, objavo na spletni strani in v e-novičkah.
V letu 2009 bo organ upravljanja predvidoma izvedel:
v okviru aktivnosti dogodki: 1 veliki informativni dogodek (predvidoma jeseni) ter
manjši dogodki,
v okviru aktivnosti tiskano, elektronsko gradivo in promocijski izdelki je predviden
nakup promocijskega materiala ter mesečno oblikovanje e-novičk,
v okviru informiranja in oglaševanja bo izvedena medijska kampanja (prvi del od marca
do junija, drugi del od septembra do novembra),
v okviru študije, vrednotenje in raziskave javnega mnenja bosta izvedeni raziskavi
javnega mnenja, predvidoma junija in novembra.
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.
Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
• Študija izvedljivosti valorizacije kulturne dediščine Slovenske Istre za razvojne
projekte predvidene za financiranje v okviru nove finančne perspektive 2007-2013;
• Študija izvedljivosti in priprava projektne dokumentacije za vzpostavitev regionalnega
centra za predelavo lesne biomase;
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Recenzija študije upravičenosti tretje razvojne osi – prometno-ekonomski in
ekonomsko-finančni del (preveritev skladnosti rezultatov študije s projektno nalogo,
preveritev ustreznosti uporabljene metodologije in vsebinske ustreznosti predlaganih
rezultatov).

Poleg tega je organ upravljanja v letu 2008 pričel z naslednjimi aktivnostmi, ki bodo plačane
v letu 2009:
• Vrednotenje 4. razvojne prioritete »RAZVOJ REGIJ«, Operativni program za krepitev
regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;
• Priprava študije dobrih praks partnerskega vzpostavljanja gospodarsko razvojne
infrastrukture in moţnost prenosa le teh v okvir izvajanja evropske kohezijske
politike v Sloveniji;
• Priprava študije o vključenosti javnosti in spodbujanju vključevanja javnosti v
pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj lokalnih skupnosti na zavarovanih
območjih in območjih Nature 2000 v Sloveniji.
V letu 2009 bo organ upravljanja nadaljeval z izvajanjem študij na področju evropske
kohezijske politike ter z izvajanjem vrednotenj z namenom izboljšanja izvajanja kohezijske
politike.
ZAPOSLITVE/DELO
Aktivnost zajema študentsko delo, plače in druge stroške dela za zaposlene, ki 100% delajo na
področju operativnih programov. 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.).
Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2008 19 zaposlitev).
Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje
aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2008 22 zaposlitev);
• Študentsko delo.
Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje
aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2008 11 zaposlitev).
Ministrstvo za šolstvo in šport je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje
aktivnosti:
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Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2008 8 zaposlitev).

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in
plačalo naslednje aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2008 12 zaposlitev).
Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije je v tem sklopu v letu 2008
izvedela in plačala naslednje aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2008 3 zaposlitve).
Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:
• Plače zaposlenih in povračila stroškov dela javnih usluţbencev, zaposlenih za določen
čas za čas trajanja projekta tehnične pomoči za opravljanje različnih del in nalog organa
upravljanja (na dan 31.12.2008 6 zaposlitev).
Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2009-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične
pomoči.
UPRAVLJANJE IN IZVAJANJE
Prostori, oprema, materiali zajemajo najem, vzdrţevanje in upravljanje pisarniških prostorov,
nakup in amortizacijo pisarniške opreme (telekomunikacije, pohištvo idr.), nakup pisarniškega
materiala, nakup računalnikov in pripadajoče opreme, nakup in montaţo pisarniškega pohištva
ipd. Izobraţevanje in usposabljanje zajema udeleţbo in organizacijo izobraţevanj in
usposabljanj. Delovna srečanja zajemajo razna delovna srečanja, izmenjave dobrih praks ipd.
Razne storitve upravljanja in izvajanja vsebujejo različne storitve, kot so kontrole na kraju
samem, prevajalske storitve, udeleţbo na različnih srečanjih, pravno, finančno in drugo
svetovanje, poleg tega še delovanje nadzornega odbora.
Organ upravljanja je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje aktivnosti:
• Najem, vzdrţevanje in upravljanje prostorov ter najem telekomunikacijske opreme;
• Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih v organu upravljanja, tako doma kot tudi v
tujini, izvedeni so bili seminarji, delavnice, informativni dnevi ipd.: npr. delovno
srečanje na temo analize stroškov in koristi (Bled);
• Delovni sestanki organa upravljanja in srečanja z drugimi organi upravljanja;
• Dobava administrativne opreme;
• Kontrola na kraju samem.
Ministrstvo za gospodarstvo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje
aktivnosti:
• Nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme;
• Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.
Javni sklad RS za podjetništvo je v tem sklopu v letu 2008 izvedel in plačal naslednje
aktivnosti:
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Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini;
Nakup pisarniškega materiala;
Nakup računalniške opreme;
Oglasi, objave;
Prevajalske storitve.

Ministrstvo za šolstvo in šport v tem sklopu v letu 2008 ni izvajalo aktivnosti.
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in
plačalo naslednje aktivnosti:
• Nakup računalniške in programske ter druge administrativne opreme;
• Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.
Javna agencija RS za tehnološki razvoj je v tem sklopu v letu 2008 izvedela in plačala
naslednje aktivnosti:
• Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini,
• Najem in vzdrţevanje pisarniških prostorov;
• Dobava pisarniškega materiala.
Ministrstvo za kulturo je v tem sklopu v letu 2008 izvedlo in plačalo naslednje aktivnosti:
• Izobraţevanje in usposabljanje zaposlenih, tako doma kot tudi v tujini.
Aktivnosti se bodo tekoče izvajale tudi letih 2009-2015 v skladu s potrjenimi projekti tehnične
pomoči.
INFORMACIJSKI/RAČUNALNIŠKI SISTEMI
Aktivnost zajema izdelavo, nadgradnjo, vzdrţevanje 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.
Organ upravljanja je v skladu z zahtevami uredbe 1083/2006/ES, 1828/2006/ES in Uredbe o
izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v
programskem obdobju 2007-2013 (Ur.l.RS, št. 41/07) dolţan vzpostaviti referenčni
informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih programov.
Cilji vlaganj organa upravljanja v sistem ISARR, so:
• Podpreti procesne in poročevalske zahteve skladov EU v finančni perspektivi 20072013, ki predstavljajo tako nadgradnjo obstoječega IS ISARR, kot nadaljnji razvoj IS v
smeri podpore do najniţjih ravni izvajanja programov - operacij (upravičenci);
• Izboljšati učinkovitost dela vseh posameznikov vpletenih v kohezijsko politiko oziroma
operativne programe, kar predstavlja moţnost za izredno visoke prihranke časa za vse
udeleţence v procesih črpanja sredstev EU. Zaradi tega je ključni vidik nadaljnjega
razvoja ISARR povečanje učinkovitosti dela njegovih uporabnikov;
• Zagotoviti trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR za kar bo potrebno vzpostaviti
mehanizme, ki bodo zagotavljali trajno zanesljivost in varnost uporabe ISARR ter
dolgoročno primernost informacijskega sistema za svoj namen.
Organ upravljanja je v letu 2008 pospešeno izvajal aktivnosti razvoja in nadgradnje
informacijskega sistema za spremljanje in vrednotenje, aktivnosti so bile plačane iz tehnične
pomoči EPD.
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Napredek pri izvajanju tehnične pomoči OP RR
Tabela 45: Fizični napredek 5. razvojne prioritete - TP

Vrsta
Šifra Naziv
kazalnika
število
1
izvedenih
Rezultat
dogodkov
število
2
izvedenih
Rezultat
študij
število
3
izvedenih
Rezultat
vrednotenj
nove
4
Rezultat
zaposlitve
število sej
5
nadzornega
Rezultat
odbora
obiski spletne
6
Učinek
strani
Vir: Program tehnične pomoči OP
kazalnikov (leti 2007-2008)

Načrtovana
Merska Izhodiščno vrednost
enota
stanje 2007 2013

Dosežena
vrednost
2007

Dosežena
vrednost
2008

Dosežena
vrednost
20072008

Število

0

61

2

1

3

Število

0

34

4

3

7

Število

0

9

0

0

0

Število

0

100

22

59

81

Število

0

17

1

1

2

Število

0

70.000

0

92.689

92.689

RR, šifra »OP1301.5.01«, preglednica prikazuje kumulativne vrednosti

Cilji/kazalniki so bili v letu 2008 v okviru razvojne prioritete tehnična pomoč delno doseţeni.
Kazalnik »nove zaposlitve« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 nekoliko preseţen,
pri upravičencih (ministrstvih, javnih zavodih, javnih skladih, javnih agencijah), vključenih v
izvajanje evropske kohezijske politike, je bilo zaposlenih 81 oseb (predvidenih 73).
Zaposlitve se izvajajo dekoncentrirano. OU ocenjuje, da se zaposlitve, ki so ključ do uspešne
kadrovske strukture na področju evropske kohezijske politike, izvajajo v skladu s
predvidevanji.
Kazalnik »število izvedenih študij« primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil v celoti
doseţen, izvedenih je bilo 7 študij od predvidenih 9. OU izvaja študije koncentrirano. OU
ocenjuje, da bo kazalnik doseţen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje evropske kohezijske
politike v polnem teku in bo potreba po izvedbi študij temu ustrezno sledila.
Kazalnik »število izvedenih vrednotenj« primerjalno z načrtovanim do leta 2008 ni bil
doseţen, izvedeno je bilo 0 vrednotenj od predvidenega 1. OU izvaja vrednotenja
koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik doseţen v prihodnjih letih, ko bo izvajanje
evropske kohezijske politike v polnem teku in bodo vrednotenja v skladu z evropskimi
uredbami le-temu ustrezno sledila.
Kazalnik »število izvedenih dogodkov« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 delno
doseţen, izvedeni so bili 3 dogodki od predvidenih 10. OU ocenjuje, da bo kazalnik doseţen v
prihodnjih letih. OU izvaja dogodke tako v sklopu obveščanja in informiranja javnosti kot v
sklopu izpopolnjevanja, usposabljanja udeleţencev pri porabi sredstev evropske kohezijske
politike.
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Kazalnik »obiski spletnih strani« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 močno
preseţen, zabeleţenih je bilo 370.758,99 obiskov na spletnih straneh www.euskladi.si od
predvidenih 8400. Pri tem je potrebno poudariti, da gre za spletne strani, ki se nanašajo na vse
tri sklade cilja 1 in na vse tri operativne programe, kar pomeni, da smo v tem sklopu morali
upoštevati pribliţno ¼ vrednosti obiskov (¼ predstavlja še cilj 3), to je 92.689 obiskov.
OU izvaja obveščanje javnosti koncentrirano. OU ocenjuje, da bo kazalnik preseţen tudi v
prihodnjih letih.
Kazalnik »število sej nadzornega odbora« je bil primerjalno z načrtovanim do leta 2008 delno
doseţen, izvedena sta bila 2 nadzorna odbora (redne seje) od predvidenih 3. Pri tem je
potrebno poudariti, da gre za organizacije skupnih NO za OP RR in OP ROPI.
Zaključek
OU ocenjuje, da se sredstva tehnične pomoči sicer porabljajo v skladu s predvidevanji, pri
čemer pa je eden izmed glavnih problemov ta, da realizacija izplačil ne sledi dinamiki porabe,
predvideni v projektih tehnične pomoči posameznih upravičencev. V letu 2008 so se sicer
začele izvajati praktično vse podporne aktivnosti tehnične pomoči, katerih poraba pa bo v
polni meri sledila v letu 2009 in naslednjih letih. Zaradi navedenega OU ne izključuje
moţnosti potrditve sredstev tehnične pomoči v projektih upravičencev nad razpoloţljivimi
sredstvi, predvidenimi v programu tehnične pomoči, s čimer bo zagotovil porabo vseh
razpoloţljivih sredstev do konca programskega obdobja.
Na področju kadrovsko-administrativne usposobljenosti ključnih akterjev pri izvajanju OP
RR (ministrstva, javni sklad in javna agencija, vključeni v izvajanje OP RR). OU ocenjuje, da
se je vzpostavila ustrezna upravna kadrovska struktura (v projektih predvidenih 89 zaposlitev,
od tega do 31.12.2008 izvedenih 81) z zagotovljenimi sredstvi za usposabljanje za delo na
področju OP RR in za ostale podporne aktivnosti. V skladu s sklepom vlade v letu 2009 bodo
zaposlene dodatne osebe na MVZT ter TIA. V letu 2009 bodo izvedene tudi preostale
zaposlitve na ostalih organih. Ocenjujemo, da so vzpostavljeni ustrezni upravni pogoji za
izvajanje operativnega programa.
Na področju razvoja informacijskega sistema ISARR so se vzpostavili ustrezni pogoji za
nadgradnjo sistema in prilagoditev izvajanju OP RR, del aktivnosti bo v letu 2009 in
naslednjih letih financiran iz sredstev tehnične pomoči OP RR, kar bo pripomoglo k polni
operativnosti sistema v novem programskem obdobju.
Na področju obveščanja javnosti, ki ga izvaja OU koncentrirano, smo na OU v letu 2008
začeli s ključnimi aktivnostmi za povečanje osveščenosti širše in posebnih javnosti (spletna
stran, veliki informativni dogodki, delavnice, izhajanje mesečnika ipd.), ki se bodo
nadaljevale v letu 2009 in naslednjih letih. V letu 2009 bo izvedena tudi medijska kampanja,
katere namen je boljša obveščenost in informiranost javnosti. OU ocenjuje, da se aktivnosti
izvajajo v skladu s predvidevanji v komunikacijskem načrtu.
Na področju študij in vrednotenj, ki jih OU izvaja koncentrirano, so bile v letu 2008
financirane predvsem študije kot podlage za pripravo projektov v sklopu OP RR. OU
ocenjuje, da se bodo aktivnosti v polni meri začele izvajati v letu 2009 in naslednjih letih v
skladu z načrti vrednotenj in tudi v skladu z »ad hoc« potrebami, ki se bodo izkazale pri
izvajanju evropske kohezijske politike.
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4. Informiranje in obveščanje javnosti
UVOD
Organ upravljanja je 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) dolţan izvajati ukrepe informiranja in
obveščanja javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.
Sluţba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je – kot organ upravljanja za
vse tri operativne programe: OP ROPI, OP RR in OP RČV – pravočasno pripravila skupen
oz. enoten komunikacijski načrt za vse tri omenjene operativne programe, ki ga je Evropska
komisija potrdila avgusta 2008.
V nadaljevanju so predstavljeni ukrepi in dejavnosti s področja informiranja in obveščanja
javnosti o izvajanju Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013 (OP ROPI).
Pri tem velja poudariti, da je organ upravljanja aktivnosti na področju informiranja in
obveščanja javnosti izvajal vse leto in z njimi ni pričel šele s potrditvijo komunikacijskega
načrta v avgustu, kar je skladno z določili uredbe 1828/2006. OU je izvedel t.i. minimalne oz.
osnovne ukrepe s področja informiranja in obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi
1828/2006 (2. odstavek 7. člena), in sicer:
- vsaj ena obseţna informacijska dejavnost na leto
(http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx),
- izobešenje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega
OU,
- elektronska ali drugačna objava seznama upravičencev, imen operacij in zneska
javnih sredstev (http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx).
Poleg tega pa je organ upravljanja izvedel še druge ukrepe informiranja in obveščanja
javnosti, ki bodo natančneje predstavljeni v nadaljevanju poročila, in sicer med drugim:
- postavitev, oblikovanje in vzdrţevanje ter aţuriranje spletnih strani o evropski
kohezijski politiki v Sloveniji na naslovu www.euskladi.si
- dvakrat izvedena raziskava javnega mnenja o poznavanju in moţnostih črpanja
evropskih sredstev v Sloveniji,
- snemanje in predvajanje 10 radijskih oddaj o evropski kohezijski politiki in
moţnostih črpanja sredstev, ki se predvajajo na mreţi 14 regionalnih radijskih
postaj,
- produkcija in snemanje TV spota s predstavitvijo OP RR, ki bo predvajan na
različnih TV postajah v Sloveniji, ko bo izveden še postopek zakupa oglasnega
prostora,
- oblikovanje štirih številk elektronskega biltena z naslovom Kohezijski e-kotiček,
- organiziranje različnih informativno-izobraţevalnih delavnic za upravičence in
potencialne upravičence, posredniški telesi in njune organe v sestavi, pripravljavce
vlog, ipd.
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-

sporočila za javnost ob pomembnejših dogodkih s področja delokroga Sektorja za
evropski sklad za regionalni razvoj.

OBVEZNI OZ. OSNOVNI UKREPI INFORMIRANJA IN OBVEŠČANJA PO
UREDBI EVROPSKE KOMISIJE (ES) št. 1828/2006
OU je tudi v letu 2008 izvedel t.i. osnovne oz. obvezne ukrepe s področja informiranja in
obveščanja javnosti, ki so predvideni v uredbi 1828/2006 (2. odstavek 7. člena) in bodo v
nadaljevanju tudi natančneje predstavljeni.
Obsežna informacijska dejavnost
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je kot organ upravljanja med
drugim zadolţena tudi za organizacijo velikega informativnega dogodka za vsakega izmed
treh operativnih programov. Osnovni namen omenjenih dogodkov je v prvi vrsti seznaniti
širšo javnost z izvajanjem operativnih programov.
V okviru velikega informativnega dogodka, ki smo ga organizirali v Mariboru 12. septembra
2008 je bilo predstavljeno izvajanje Operativnega programa regionalnih razvojnih potencialov
(OP RR) za obdobje 2007-2013, kot tudi projekti oz. operacije, ki se ţe izvajajo s sredstvi,
pridobljenimi v okviru omenjenega operativnega programa.
Ob številni udeleţbi informativnega dogodka so se udeleţenci neposredno seznanili s
koristnimi informacijami in nasveti o moţnostih koriščenja sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj. Dogodka so se poleg domačih strokovnjakov udeleţili tudi predstavniki
Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko. Tako je bilo ustvarjeno
pravo okolje za izmenjavo strokovnih mnenj, izpostavitev ključnih problemov in predstavitev
projektov, sofinanciranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj. Dogodek je bil
tudi medijsko odmeven.
Predstavljeni so bili tudi objavljeni javni razpisi v okviru OP RR. Poudarjeno je bilo, da vse
potrjene aktivnosti obsegajo sofinanciranje različnih področij, pri čemer sledijo osnovnim
ciljem OP RR: pospešiti druţbeno ekonomski razvoj drţave in s tem blaginjo vseh
prebivalcev.
Ugotovili smo, da črpanje evropskih sredstev poteka v skladu s pričakovanji ter v skladu z
načrtovano dinamiko in moţnostmi. V Sloveniji praktično ni več regije ali občine, kjer ne bi
bilo projekta, sofinanciranega iz evropskih skladov. Za prihodnje pa smo nakazali moţnosti
izboljšav predvsem v stalnem investiranju v administrativno usposobljenost za črpanje, v
učinkovitem delovanju sistema izvajanja, ustreznih prilagoditvah domače zakonodaje
evropskim zahtevam in standardom ter predvsem dobremu obveščanju in informiranju
prijaviteljev projektov o moţnostih pridobitve evropskih sredstev. Poudarili smo, da je
potrebno, da se tako prijavitelji projektov, še posebej pa okolje, v katerem ti projekti
nastajajo, zavedajo njihove dodane vrednosti.
Izobešanje zastave Evropske unije 9. maja za en teden pred poslopjem vsakega OU
V skladu z nacionalno zakonodajo je v Republiki Sloveniji pred vsakim poslopjem drţavnega
organa (in ne zgolj organa upravljanja) zastava Evropske unije skupaj z nacionalno zastavo
izobešena skozi vse leto – torej tudi v tednu ob 9. maju – Dnevu Evrope.
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Objava seznama upravičencev
Sektor za evropski sklad za regionalni razvoj v vlogi organa upravljanja za področje
evropskega sklada za regionalni razvoj je v skladu z določili t.i. izvedbene uredbe 1828/2006
kot tudi priporočili in smernicami COCOF-a pripravil seznam upravičencev za projekte, ki so
sofinancirani iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Seznam je junija objavil na spletni
strani, ki je namenjena evropski kohezijski politiki v Sloveniji v programskem obdobju 20072013 ter o tem obvestil tudi predstavnike Evropske komisije. Tako je bila Slovenija uvrščena
v t.i. zeleno območje oz. navedena kot drţava, ki je v predvidenem roku objavila seznam
upravičencev
(http://ec.europa.eu/regional_policy/country/commu/beneficiaries/index_en.htm).
Seznam
upravičencev
je
objavljen
na
spletni
strani
http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx. Ob omenjenem seznamu je med drugim tudi
navedeno, da sprejetje financiranja pomeni tudi sprejem dejstva, da bodo upravičenci
vključeni v seznam upravičencev, ki bo poleg naziva upravičenca vseboval tudi naziv
operacije in višino dodeljenih sredstev. V Sektorju za evropski sklad za regionalni razvoj
redno aţuriramo seznam, kar pomeni, da je le-ta posodobljen vsakič, ko nam posredniško telo
posreduje seznam upravičencev za potrjene projekte oz. ob izdaji odločbe za neposredno
potrditev operacije. Ob koncu leta 2008 je bilo tako na seznamu upravičencev za OP RR
skoraj 1200 operacij iz vseh razvojnih prioritet OP RR.
URESNIČEVANJE KOMUNIKACIJSKEGA NAČRTA
Organ upravljanja je uspešno uresničil tudi aktivnosti, ki jih je predvidel v komunikacijskem
načrtu za leto 2008. Priloţena tabela je neposredno povzeta iz komunikacijskega načrta.
Tabela 46: Koledar izvedbe aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti
leto

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

komunikacijsko
orodje

splet
objava seznama
upravičencev
oblikovanje seznama
prejemnikov
elektronskih sporočil
informiranje in
oglaševanje
odnosi z javnostmi oz.
sodelovanje z mediji

X
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oblikovanje celostne
grafične podobe

X

tiskano in elektronsko
gradivo
promocijski izdelki

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

medijski in
multimedijski izdelki
dogodki
izobraževanje in
usposabljanje
dodatne oblike
informiranja javnosti
in ciljnih skupin
Raziskave javnega
mnenja
Študije in vrednotenja

X

X

Spletne strani
Sredi marca je začela z delovanjem za programsko obdobje 2007-2013 novo oblikovana
spletna strani z naslovom http://www.euskladi.si. Na omenjeni strani lahko obiskovalci poleg
osnovnih informacij o organu upravljanja, najdejo tudi vse najpomembnejše dokumente za
novo programsko obdobje 2007-2013, predstavljeni so tudi projekti, objavljeni razpisi,
seznam upravičencev, novice (vključno z arhivom le-teh).
Objava seznama upravičencev
V predvidenem roku – do konca junija – je bil na spletni strani v skladu z na COCOF-u
dogovorjeno vsebino objavljen seznam upravičencev, in sicer za vsak operativni program
posebej.
Oblikovanje seznama prejemnikov elektronskih sporočil
Organ upravljanja je oblikoval seznam elektronskih naslovov, s pomočjo katerih naslovnikom
pošilja elektronsko publikacijo z naslovom Kohezijski e-kotiček, obvešča pa jih tudi o
aktualnih izobraţevanjih in usposabljanjih na področju evropske kohezijske politike kot tudi o
organizaciji različnih delovnih srečanj, sestankov kot tudi sejah nadzornih odborov.
Informiranje in oglaševanje
V okviru tega sklopa je v fazi zaključevanja snemanje in montaţa 40-sekundnega
televizijskega spota, v katerem bo simbolično predstavljeno bistvo oz. vsebina OP RR.
Izbran je tudi ţe izvajalec za zakup medijskega prostora, ki bo v različnih medijih (televizija,
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radio, jumbo plakati) sočasno izvedel oglaševalsko kampanjo za OP RR. Na podlagi
oblikovne podobe TV spota se bo s podobnim osnovnim motivom začelo oblikovanje t.i.
jumbo plakatov, tiskanih oglasov in drugih oglaševalskih izdelkov.
Posnetih in predvajanih je bilo tudi 9 radijskih oddaj, ki so se predvajale v mreţi 14
regionalnih radijskih postajah po vsej Sloveniji. V okviru omenjenih oddaj so predstavniki
organa upravljanja podrobneje predstavili vsebino operativnih programov, potek izbora
operacij za sofinanciranje, napovedi razpisov kot tudi konference, seminarjev, delavnic in
drugih aktualnih dogodkov.
Z namenom boljše promocije operativnega programa v okviru različnih dogodkov sta v
izdelavi tudi dva panoja za OP RR, ki poleg naziva operativnega programa vsebujeta tudi
fotografije projektov in tako tudi na simboličen način prikazuje vsebino omenjenega
programa.
Odnosi z javnostmi oz. sodelovanje z mediji
Z namenom boljše in podrobnejše seznanjenosti novinarjev v Sloveniji s črpanjem sredstev iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj, potrjenimi operacijami kot tudi s samim postopkom
pridobivanja sredstev je Sektor za Evropski sklad za regionalni razvoj medije obveščal s
sporočili za javnost. Omenjena sporočila so bila medijem posredovana predvsem ob potrditvi
javnih razpisov in drugih pomembnih dogodkih. Poleg poslanih sporočil na horizontalni ravni
s strani Sektorja za Evropski sklad regionalni razvoj je bilo posredovano pribliţno 20 sporočil
za javnost, ob organizaciji velikega informativnega dogodka (Maribor) pa je bila organizirana
tudi novinarska konferenca.
Tiskano in elektronsko gradivo
Tiskano gradivo
V tekočem letu je bil natisnjen Nacionalni strateški referenčni okvir, Operativni program
krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 (500), Navodilo za uporabo
metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (1000 izvodov) ter številno promocijsko
gradivo (npr. bloki, koledarji itd.).
Elektronsko gradivo
Organ upravljanja je septembra izdal prvo številko elektronskih novic. Doslej so bile izdane 4
številke elektronskih novic z naslovom Kohezijski e-kotiček, ki vsebuje informacije o odprtih
razpisih ter napovedi razpisov, kontaktnih osebah, primerih dobrih praks, napovedih različnih
izobraţevanj, dogodkov, delavnic kot tudi o drugih aktualnih informacijah. Še posebej je
izpostavljeno poročanje o izbranih primerih dobrih praks Evropskega sklada za regionalni
razvoj z različnih vsebinskih področij OP RR. Omenjene novice so naslovljene na več kot
1400 prejemnikov elektronskih sporočil. Med omenjenimi prejemniki so zajete vse v
komunikacijskem načrtu zajete ciljne skupine.
V LP je izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa (glej primer priloga 2).
Promocijski izdelki
V tekočem letu je bila izdelana vrsta promocijski izdelkov z grafično podobo skladov v
novem programskem obdobju. Omenjeno gradivo je bilo razdeljeno udeleţencem različnih
dogodkov. Izdelani so bili koledarji, majice, torbe, vrečke, čajni lončki, USB ključi, mape,
rokovniki, svinčniki, deţniki ipd.
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Medijski in multimedijski izdelki
V okviru različnih dogodkov je bilo gradivo shranjeno tudi na DVD kot tudi na USB ključih,
kjer so udeleţenci našli tudi druge koristne informacije – npr. vsebino operativnih programov,
navodila organa upravljanja za novo programsko obdobje, različni gradivo v pdf obliki.
Dogodki
Poleg rednih delovnih srečanj s posredniškimi telesi in dogodkov na horizontalni ravni je
Sektor za Evropski sklad za regionalni razvoj v tekočem sodeloval pri izvedbi različnih
dogodkov. Poleg velikega informativnega dogodka v Mariboru ter nadzornega odbora za OP
RR so bili preostali dogodki (izvedba okroglih miz, seminarjev) namenjeni izmenjavi mnenj
in izobraţevanju predstavnikom posredniških teles, potencialnim upravičencem in
pripravljavcem vlog.
Dodatne oblike informiranja javnosti in ciljnih skupin
Organ upravljanja je v vsakem sektorju določil kontaktno osebo, ki je zadolţena za
posredovanje informacij potencialnim upravičencem kot tudi posredniškim telesom in drugim
organom, ki sodelujejo pri izvajanju operativnih programov. V Sektorju za Evropski sklad za
regionalni razvoj smo v sodelovanju s sodelavci v enoti za tehnično pomoč odgovorili na več
kot 100 vprašanj, ki so bila posredovana ali pisno ali ustno po telefonu. Z namenom boljše
informiranosti smo tudi na spletni strani objavili seznam najpogostejših vprašanj in
odgovorov nanje v zvezi z Navodili za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in
strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013.
Raziskave javnega mnenja
V letu 2008 sta bili izvedeni dve
(http://www.euskladi.si/publikacije/raziskave/).

telefonski

raziskavi

javnega

mnenja

Druge aktivnosti
V okviru t.i. drugih aktivnosti so bili fotografirani projekti, ki so sofinancirani iz evropskih
sredstev. Omenjene fotografije so bile uporabljene tako pri oblikovanju naslovnice za tisk OP
RR, kot tudi za oblikovanje t.i. pingvina (izvlečni samostoječi pano) ter promocijskega
panoja.
V Sektorju Evropski sklad za regionalni razvoj so bili pripravljeni številni opomniki in
vsebinska poročila za namene delovanja OU kot celote.
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Tabela 47: Pregled uresničevanja komunikacijskega načrta v letu 2008
Kazalniki
1) število obiskov spletne strani

št.
obiskov

2) število izvedenih dogodkov
po uredbi9

št.
dogodkov

3) število drugih dogodkov10

št.
dogodkov

4) odstotek vprašanih, ki
pozitivno ocenjujejo prispevek
evropske kohezijske politike

%

5) število tiskovin -natisnjenih

št.
izvodov

6) število tiskovindistribuiranih

št.
izvodov

7) število radijskih oddaj in
spotov

št.
oddaj

8) število naslovnikov
elektronskih sporočil

št.
naslovnikov

9) število posredovanih
elektronskih sporočil z
informativno vsebino
10) število objavljenih člankov
in televizijskih prispevkov kot
rezultat dogodkov

št.
sporočil
št.
člankov/TV
prispevkov

Doseţek
Cilj8
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče
Doseţek
Cilj
Izhodišče

2007

2008

Skupaj

0
70.000
0
0
8
0
1
20
0
0
>50%
0
0
10.000
0
0
10.000
0
10
70
0
0
1.000
0
25
800
0
5
60/20
0

370.759
70.000
0
1
8
0
3
20
1
20,9%
>50%
0
4.000
10.000
0
930
10.000
0
10
70
10
1.400
1.000
0
60
800
25
7
20
5

370.759
70.000
0
1
8
0
4
20
1
20,9%
>50%
0
4.000
10.000
0
930
10.000
0
20
70
10
1.400
1.000
0
85
800
25
12
20
5

Naveden je podatek, ki ga je potrebno doseči najkasneje ob zaključku programskega obdobja (vsi trije OP-ji skupaj).
Informativni dogodki, ki jih predvideva uredba 1828/2006, v okviru katerih so predstavljeni doseţki posameznega operativnega programa .
Ciljne vrednosti so predvidene za vse tri OP-je za celotno programsko obdobje;druga številka je predvideno število tovrstnih dogodkov zgolj
za OP ROPI na koncu programskega obdobja.
10
Drugi dogodki, kot so na primer: različni seminarji, delavnice, okrogle mize, delovna srečanja ipd.
8
9
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Priloga 1: PREDSTAVITEV PRIMERA DOBRE PRAKSE
V LP je posebej izpostavljena dejavnost, ki se smatra kot dobra praksa na programski ali
projektni ravni.
Drţava:

SI Slovenija

Regija:

SI005 Zasavska

Operacija:

Mrežni inkubator v Zasavju

Trajanje:

Začetek projekta julij 2007, projekt zaključen septembra 2008

Cilj:

Podjetniški inkubatorji v vseh treh zasavskih občinah so namenjeni
spodbujanju podjetništva ter odpiranju novih delovnih mest, gospodarski
obnovi regije in njenemu razvoju. Vstopajočim v podjetništvo nudi sodobno
opremljene poslovne prostore in spodbudno delovno okolje za uspešen
začetek poslovne poti. Poleg najugodnejše rešitve prostorskega problema pa
je podjetnikom na voljo široka paleta storitev, različne oblike svetovanja in
izobraţevanja, pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev.

Financiranje*: Skupaj stroški
€ 1.407.111,59
Prispevek EU
€ 996.703,98
Prispevek nacionalnih organov
€0
Lokalni viri
€ 410.407,61
Zasebni viri
€0
* načrtovani zneski skladno z odločbo
Kontakt:

Ime:
Organizacija:
Naslov:
E-pošta:
Internet:

g. Tomo Garantini
Regionalni center za razvoj d.o.o.
Podvine 36, 1410 Zagorje ob Savi
vem@rcr-zasavje.si
http://www.rcr-zasavje.si

Opis
operacije:

Z izvedbo operacije Mreţni inkubator v Zasavju so se uresničili naslednji cilji
projekta: ureditev 873,33 m2 bruto površine objekta in 1.603 m2 bruto
površin okolice v Trbovljah, ureditev 794,5 m3 bruto površine objekta in
1.496 m2 bruto površin okolice v Hrastniku, ter ureditev 2.765 m2 bruto
površin okolice s parkirišči pri ţe obstoječem inkubatorju v Zagorju. Z
Investicijo v izgradnjo dveh novih inkubatorjev v Hrastniku in Trbovljah, ter
ureditvijo okolice (parkirišč) inkubatorja v Zagorju so bili vzpostavljeni
ustrezni pogoji za hitrejši razvoj podjetništva v regiji in enakomernejši razvoj
znotraj regije. Investicija omogoča hitrejše odpiranje novih delovnih mest in
hitrejši razvoj celotnega gospodarstva in celotne zasavske regije.
Osnovni namen investicije je bil postavitev podjetniškega inkubatorja v
občinah Hrastnik in Trbovlje ter nadgradnja obstoječega inkubatorja v občini
Zagorje. Obravnavana investicija zajema novogradnjo podjetniškega
inkubatorja Hrastnik, ki je zgrajen v obrtno-poslovni coni Boben v Hrastniku
ter novogradnjo podjetniškega inkubatorja Trbovlje, ki je zgrajen v obrtnoindustrijski coni Nasipi. Izvajala so se gradbena, obrtniška in instalacijska
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dela ter nakup in vgradnja opreme.
Strateški cilji inkubatorja so spodbujanje podjetništva v regiji, odpiranje
novih delovnih mest, razvoj lokalne skupnosti, gospodarska obnova regije ter
spodbujanje in motiviranje študentov iz Zasavja, da razvijajo lastne
podjetniške kariere, pri čemer naj bi jim inkubator bistveno olajšal
uresničevanje poslovnih zamisli.
Izvedba
Operacija je obsegala gradnjo oziroma dokončno ureditev podjetniških
operacije:
inkubatorjev v vseh treh zasavskih občinah. V operacijo so bila vključena
gradbena in obrtniška dela, stroški zunanjega urejanja objektov in okolice,
nakup in montaţa pohištva, strokovni nadzor in stroški informiranja.
V Hrastniku je končana gradnja objekta v obrtno-poslovni coni Ob Bobnu.
Podjetniki imajo na razpolago pet pisarniških prostorov s skupno površino
117,60 m2, proizvodni prostor s skupno površino 327,50 m2 in predavalnico,
ki sprejme 50 ljudi. Tlorisne mere objekta so 40,90 x 20,85 m, od tega
podjetniškemu inkubatorju pripada 793,40 m2 bruto površine objekta in
1.494 m2 bruto površin okolice. Prostori so namenjeni proizvodnim in
storitvenim dejavnostim. V inkubator so vključena tri nova podjetja.
V Zagorju je bila predmet investicije ureditev 2.765 m2 bruto površin okolice
s parkirišči pri ţe obstoječem inkubatorju. Objekt se nahaja v industrijskoobrtni coni Toplice, v njem pa je potrebam inkubatorja namenjenih 640 m2
površin za storitvene dejavnosti. Podjetnikom je na voljo amfiteatralna
predavalnica za 100 ljudi, velika sejna soba, ki sprejme do 50 ljudi, ter mala
sejna soba za 20 ljudi.
Zasedenost inkubatorjev Hrastnik in Trbovlje je 83%. Doslej je bilo v
podjetniški inkubator vključenih 34 podjetij, ki jim je RCR zagotavljal
ustrezne prostorske pogoje ter opremo, različna svetovanja in usposabljanja,
pomoč pri pridobivanju finančnih sredstev, administrativne storitve. Visoka
zasedenost prostorov priča, da je mreţni inkubator v Zasavju pomemben
instrument razvoja podjetništva, ki poleg tega, da omogoča delovanje in rast v
inkubator vključenim novim mladim podjetjem, posredno vpliva tudi na
število delovnih mest v regiji.
Obveščanje in Operacija Mreţni inkubator v Zasavju je bila predstavljena v okviru
informiranje
elektronskega mesečnika Kohezijski e-kotiček ter v nekaterih drugih
javnosti:
elektronskih medijih, kot npr:
http://www.finance.si/221637
http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/Clanek.aspx?ModulID=1&Kategorija
ID=1&ClanekID=554
http://www.sta.si/vest.php?s=s&id=790636
O operaciji poročajo nekateri mediji in institucije na svojih spletnih straneh:
http://www.rcr-zasavje.si/si/podjetnistvo/mrezni-podjetniski-inkubator/
http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/novice/aktualneteme/2009/evropska-kohezijska-sredstva-za-razvoj-slovenije/operativniprogram-krepitve-regionalnih-razvojnih-potencialov-za-obdobje-20072013-op-rr/
http://www.racunovodja.com/STA/Novica.aspx?id=104938
Operacijo je upravičenec predstavil tudi na pomembnejših dogodkih, ki
zadevajo sorodno vsebino (zlasti podjetništvo in finančni instrumenti in
infrastruktura za podporo razvoja podjetništva), kot npr.:
http://www.tovarnapodjemov.org/dokumenti/dokument.asp?id=615
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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 11.5.2007,
sprememba 6.3.2009 v Ur.l. RS št. 17/09);
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
MDDSZ
MF
MFERAC
MF-UNP
MG
MG-DEK
MIC
MJR
MJU
MK
MOP
MSP
MŠŠ
MVP
MVTZ
MZ
MzP
NO
NPU
NSRO
OP RČV
OP ROPI
OP RR
OP
OU
PT
PU
RP
RR
RRP
RS
SPS
SRRPP
SSN
SURS
SVLR
TP
Ur.l.
ZRSZ

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 delo, druţino in socialne zadeve
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 izobraţevalni center
Modul za podporo izvajanju javnih razpisov
Ministrstvo za javno upravo
Ministrsrstvo za kulturo
Ministrstvo za okolje in prostor
Mala in srednja podjetja
Ministrstvo za šolstvo
Modul za vnos podatkov
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
Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih
Sektor za sistem in nadzor
Statistični urad Republike Slovenije
Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Tehnična pomoč
Uradni list
Zavod RS za zaposlovanje
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