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1. Prora�unski uporabnik: 
 
Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno 
politiko (v nadaljnjem besedilu: SVLR) Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana, Tel.: (01) 478-37-
50,  Fax: (01) 478-37-60. 
 
 
2. Pravna podlaga za izvedbo javnega povabila 
 
Pravna podlaga za izvedbo javnega povabila za sofinanciranje priprave izvedbenih na�rtov 
regionalnih razvojnih programov 2007-2013 za obdobje 2012-2014 je Prora�un Republike 
Slovenije za leto 2012 (Ur. l. RS, št. 96/10), Zakon o izvrševanju prora�unov Republike 
Slovenije za leti 2011 in 2012 (Ur. l. RS, št. 96/10, 4/11, 45/11, Odl US:U-I-1/11-15), Zakon o 
javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 110/02-ZDT-B, 56/02-ZJU, 
127/06-ZJZP, 14/07-ZSPDPO, 109/08, 49/09, 38/10-ZUKN, 107/10, 11/11-UPB4), Pravilnik o 
postopkih za izvrševanje prora�una Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 50/07, 114/07-
ZIPRS0809 in 61/08) (v nadaljevanju: Pravilnik), Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Ur. l. RS, št. 20/11), Pravilnik o subjektih spodbujanja razvoja na 
regionalni ravni (Ur. I. RS, št. 103/06 in 14/07), Uredba o pogojih in merilih  za dodeljevanje 
spodbud, pomembnih za skladni  regionalni razvoj (Ur. l. RS, št. 110/04, 93/05-ZSRR-1), 
Uredba o regionalnih razvojnih programih (Ur. l. RS, št. 31/06),  Uredba o dodeljevanju 
regionalnih spodbud (Ur. l. RS, št. 93/05 in 127/06-ZJZP), Uredba o izvajanju ukrepov 
endogene regionalne politike (Ur. l. RS, št. 24/11), Uredba o izvajanju postopkov pri porabi 
sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-
2013 (Ur.l. RS, št. 17/09 in 90/09) in Navodilo organa upravljanja za izvajanje tehni�ne 
pomo�i kohezijske politike 2007-2013 (Ur. l. RS, št. 41/07). 
 
 
3. Predmet javnega povabila 
 
Sofinanciranje priprave izvedbenih na�rtov regionalnih razvojnih programov za 
obdobje 2012-2014 v delu, ki se nanaša na razvojno regijo. Aktivnost, ki je predmet 
sofinanciranja je: 
 

- priprava izvedbenega na�rta RRP 2012-2014. 
 

4. Upravi�enci za dodelitev sredstev 
 
Upravi�enci so: 
 

• regionalne razvojne agencije, ki opravljajo splošne razvojne naloge v razvojni regiji. 
 
 
Prijavitelji in predlagatelji zahtevkov za izpla�ilo so regionalne razvojne agencije.  
 
 
 
5. Upravi�eni stroški in merila za dodelitev sredstev 
 
Upravi�eni stroški izdelave Izvedbenega na�rta regionalnega razvojnega programa 2012-
2014 so: 
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– stroški dela oseb, zaposlenih v regionalnih razvojnih agencijah (izklju�no pri pripravi 
Izvedbenega na�rta regionalnega razvojnega programa 2012-2014). 

– Stroški lahko nastanejo v obdobju od 1.9.2011 do 17.2.2012 
 

Upravi�eni stroški se uveljavljajo po metodi standardnega stroška na enoto. Metodologija za 
opredelitev standardnega stroška na enoto, ki se izdela za celotno vrednost izdelave 
izvedbenega na�rta, je v prilogi 2 tega dokumenta. Upravi�eni stroški so sofinancirani najve� 
v višini do 20.000,00 EUR. 
 
Davek na dodano vrednost ni upravi�en strošek. 
 
 
NAVODILO ZA IZDELAVO IZVEDBENEGA NA�RTA: 
 
Izvedbeni na�rt regionalnega razvojnega programa 2012-2014 se izdela zaradi uvrstitve 
projektnih predlogov na indikativno listo izvedbenega na�rta, z namenom kandidiranja na 
javnem pozivu za posredovanje vlog na javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 
»Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014, ki bo objavljen predvidoma ob koncu 2011.  
 
Izvedbeni na�rt regionalnega razvojnega programa 2012-2014 izdela: 
 

• regionalna razvojna agencija, ki opravlja splošne razvojne naloge v razvojni regiji. 
      
Dokazilo, potrebno za izkaz upravi�enih stroškov je: 

• Izdelan Izvedbeni na�rt regionalnega razvojnega programa 2012-2014, potrjen s 
strani SVLR. 

 
V finan�nem poro�ilu je regionalna razvojna agencija dolžna navesti skupno vrednost 
izdelave Izvedbenega na�rta regionalnega razvojnega programa 2012-2014, vrednost 
sofinanciranja, ki jo naproša pri SVLR in vrednost lastnega sofinanciranja, upoštevajo� 
omejitve iz prejšnjega odstavka.  
 
Vsi dokumenti oziroma gradiva morajo biti pripravljena skladno z Navodilom o informiranju in 
obveš�anju javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007 – 
2013 (http://euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013). 
 
Izdelava Izvedbenega na�rta regionalnega razvojnega programa 2012-2014 vklju�uje 
pripravo predlogov prioritetnih projektov v zahtevani vsebini in obliki v skladu z Uredbo o 
regionalnih razvojnih programih (Ur.l. RS, št. 31/06) in Navodili organa upravljanja za 
izvajanje tehni�ne pomo�i 2007-2013. Izvedbeni na�rta se pripravi za triletno obdobje 2012-
2014 in se po potrebi lahko spreminja in dopolnjuje. 
 
Regionalna razvojna agencija posreduje ciljnim skupinam ter izvedbenim telesom povabilo k 
predložitvi predlogov projektov. Povabilo mora biti objavljeno na ustreznih informacijskih 
to�kah (na informacijski tabli, spletnih straneh, spletnih portalih). V povabilu se poleg 
navedbe virov in obsega financiranja opredelijo tudi kriteriji za uvrstitev projektov v izvedbeni 
na�rt ter usmeritve za pripravo projektov.  
 
Izvedbeni na�rt regionalnega razvojnega programa mora biti ustrezno strukturiran, usklajen z 
regionalnim razvojnim programom in mora upoštevati Državni razvojni program ter 
prora�unske okvire na državni in ob�inski ravni. Projektni predlogi, ki so del izvedbenega 
na�rta regionalnega razvojnega programa, morajo predstavljati ekonomsko nedeljivo celoto 
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aktivnosti, ki izpolnjujejo natan�no dolo�eno (tehni�no-tehnološko) funkcijo in imajo jasno 
opredeljene cilje in kazalnike. Izkazati morajo regionalni pomen in vpliv na dodano vrednost 
gospodarstva v regiji ter pomen za ustvarjanje novih delovnih mest ali vpliv na izboljšanje 
stanja okolja in zagotavljanje osnovne komunalne infrastrukture. 
 
Izvedbeni na�rt mora obsegati najmanj: 

• poro�ilo o izvedenih usklajevalnih in posvetovalnih aktivnosti v regiji pri izdelavi 
izvedbenega na�rta, s kratkim opisom izvajanja po vsebinah 

• seznam prioritetnih predlogov do razpoložljive regijske kvote za sofinanciranje 
projektov v obdobju 2012-2014 iz naslova razvojne prioritete »Razvoj regij«.opis 
prioritetnih projektnih predlogov, za vsak projektni predlog posebej (skladno z 
obrazcem št. 3 v prilogi k pogodbi) 
 

Uvrstitev projektnega predloga  v IN RRP je pogoj za prijavo na javni poziv.  
Nosilci projektnih predlogov so praviloma samoupravne lokalne skupnosti, Sveti regij 
imajo možnost, ob upoštevanju zakonskih dolo�il, da kot upravi�ence dolo�ijo lokalne javne 
gospodarske službe, javne zavode, javne službe, regionalne razvojne agencije, neprofitne 
organizacije s podro�ja družbenih dejavnosti ipd. 
 
 
SVLR potrdi predlog IN RRP in izda mnenje glede usklajenosti predloga IN RRP s kriteriji iz 
Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud in horizontalnimi in specifi�nimi merili iz OPRR 
za sofinanciranje. SVLR pred izdajo mnenja ugotavlja skladnost operacij s kriteriji IN RRP, in 
sicer s cilji RRP, skladnost z vidika namena, v katerega se projekt vklju�uje, ter skladnost s 
specifi�nimi kriteriji v smislu ugotavljanja upravi�enosti projekta z vidika pogojev iz javnega 
poziva. 
 
Spremembe in dopolnitve IN RRP:  
 
SVLR izda mnenje glede usklajenosti tudi v primeru sprememb in dopolnitev IN RRP, v 
primeru, ko gre za bistvena odstopanja od prvotnega predloga IN RRP. V tem primeru mora 
biti izveden celotni postopek uvrš�anja projektnih predlogov v IN RRP, ki vklju�uje tudi 
potrjevanje sprememb s strani RRS in Sveta regij. Bistvena odstopanja so bodisi odstopanja 
v finan�nem na�rtu (nad 20% vrednosti operacije), bodisi sprememba namena ali ciljev 
operacije. Vsa ostala odstopanja se smatrajo kot manjše spremembe, v primeru katerih velja, 
da predlagatelj pri posredovanju vloge na javni poziv o spremembah ali dopolnitvah pred 
prijavo operacij za sofinanciranje obvesti RRA in SVLR. V obvestilu navede obrazložitev 
odstopanja od IN RRP, RRA pa izda soglasje k spremembi projektnega predloga in o tem 
obvesti SVLR. Spremembe in dopolnitve IN RRP v zgoraj navedenem primeru potrjuje SVLR 
kvartalno, natan�ni datumi za oddajo sprememb in dopolnitev IN RRP bodo objavljeni na 
spletni strani SVLR. 
 
 
PRIPRAVA PRIORITETNE LISTE PROJEKTOV ZA KANDIDATURO NA 6. JAVNEM 
POZIVU V OKVIRU RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«, PREDNOSTNE 
USMERITVE »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI« Operativnega programa krepitve 
regionalnih razvojnih potencialov: 
 
Regionalna razvojna agencija iz nabora vseh na�rtovanih projektov v obdobju 2012-2014 
oblikuje listo prioritetnih projektov, do razpoložljive regijske kvote za to obdobje, ki 
izpolnjujejo naslednje kriterije: 
 
1. Kriterije iz Uredbe o dodeljevanju regionalnih spodbud ob upoštevanju 15. �lena Uredbe 

o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike : 
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- Regionalni pomen ter 
- Vpliv na ustvarjanje delovnih mest in / ali 
- Vpliv na izboljšanje stanja okolja 

 
2.  Glede na vsebino regionalne spodbude dolo�i uporabnik dodatne specifi�ne kriterije, ki se 
navedejo v povabilu iz prvega odstavka prejšnjega �lena. V primeru sofinanciranja projektov 
iz sredstev kohezijske politike EU morajo specifi�ni kriteriji vsebovati tudi »Merila za izbor 
operacij financiranih iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj v okviru 
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013«, 
ki jih služba objavi na svoji spletni strani. - horizontalna merila OP RR - specifi�na merila 
OP RR. 
 
Kriteriji iz Uredbe ter horizontalna in specifi�na merila iz OP RR za izbor operacij za 
sofinanciranje so za namen priprave izvedbenega na�rta informativnega zna�aja in so 
navedeni v prilogi 6. 
 
Finan�ni okvir za pripravo projektnih predlogov: 

• vrednost investicijske operacije oz. faze operacije mora znašati najmanj 600.000 EUR 
(z DDV), 

• vrednost neinvesticijske operacije mora znašati najmanj 150.000 EUR (z DDV), 
• vrednost kombiniranih operacij (v kolikor investicijski stroški ne presegajo 30% vseh 

upravi�enih stroškov, pri �emer se kot investicijski stroški štejejo npr. nakup in 
postavitev ozna�evalnih in informacijskih tabel, oprema u�nih poti, nakup didakti�nih 
pripomo�kov, ra�unalniške in druge opreme ipd. ter gradnja nezahtevnih in 
enostavnih objektov, za katere ni potrebno pridobivati gradbenega dovoljenja) mora 
znašati najmanj 150.000 EUR (z DDV), 

• najvišja zaprošena višina sofinanciranja upravi�enih stroškov s strani ESRR je 85% 
oziroma najve� do izra�unane finan�ne vrzeli v analizi stroškov in koristi,  

• najmanj 15% (razliko) celotnih upravi�enih stroškov (t.j. »lastno udeležbo«) mora za 
vsak upravi�eni strošek zagotoviti upravi�enec iz drugih javnih virov. 

 
Projektni predlog mora v primeru obnove ali izgradnje stavb ali objektov upoštevati Pravilnik 
o u�inkoviti rabi energije v stavbah (Uradni list RS, št. 52/2010z dne 30. 6. 2010). 

 
 
Upravi�eni nameni operacij so naslednji: 
 

o (1a) ekonomska infrastruktura 
 

• komunalno urejanje zemljiš� za obrtne, poslovne in industrijske cone na degradiranih 
površinah in komunalno urejanje zemljiš� z namenom širitve obstoje�ih obrtnih, 
poslovnih ali industrijskih con regionalnega pomena; 

• komunalno urejanje zemljiš�, nakup oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija, 
rekonstrukcija) zgradb ter nakup opreme za regijske podjetniške inkubatorje in druge 
razvojne centre regionalnega pomena. Najmanjša posami�na enota inkubatorja ne 
sme biti manjša od 200 m2. Predmet sofinanciranja niso operacije, katerih nosilci so 
podjetja in se sofinancirajo po shemah državnih pomo�i. 

• drugi ukrepi spodbujanja podjetništva in ustvarjanja delovnih mest na regionalni ravni 
(vzpostavitev regionalnih podjetniških partnerstev oziroma t.i. subjektov podjetniškega 
okolja na regionalni ravni v obliki regionalnih poslovnih središ�, mrež, klubov, 
združenj, ostalih oblik partnerskega sodelovanja za pospeševanje podjetništva in 
konkuren�nosti na regionalni ravni), 

• Evropski sklad za regionalni razvoj lahko, ob upoštevanju omejitev glede financiranja 
za posamezen sklad, dopolnilno in ob upoštevanju 10% omejitve financiranja 
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Skupnosti na ravni projektnega predloga, financira dele, ki spadajo v obseg pomo�i 
Evropskega socialnega sklada, �e so nujni za zadovoljivo izvajanje operacije in so z 
njo neposredno povezani. 

 
 

o  (1b) izobraževalna infrastruktura  
 

• nakup oziroma gradnja (novogradnja, adaptacija, rekonstrukcija) zgradb ter nakup 
opreme za potrebe višješolskih regijskih izobraževalnih središ�. Predmet 
sofinanciranja niso operacije, ki so namenjene spodbujanju investicij v izgradnjo, 
obnovo in posodobitev infrastrukture ter tehnološke opreme za izvajanje dejavnosti v 
okviru medpodjetniških izobraževalnih centrov, ki so organizacijske enote javnih 
zavodov  na podro�ju  vzgoje in izobraževanja. 

• drugi ukrepi, ki so namenjeni spodbujanju povezovanja med izobraževalnimi programi 
višješolskih regijskih izobraževalnih središ� z gospodarstvom.   

• Evropski sklad za regionalni razvoj lahko, ob upoštevanju omejitev glede financiranja 
za posamezen sklad, dopolnilno in ob upoštevanju 10% omejitve financiranja 
Skupnosti na ravni projektnega predloga, financira dele, ki spadajo v obseg pomo�i 
Evropskega socialnega sklada, �e so nujni za zadovoljivo izvajanje operacije in so z 
njo neposredno povezani. 

 
 

o (2a) okoljska infrastruktura: 
 

  
Celovito reševanje problematike odvajanja in �iš�enja odpadnih komunalnih voda 

na obmo�jih z obremenjenostjo pod 2.000 PE,: 
 
1. izgradnja celovitega sistema, ki prispeva k celovitemu reševanju problematike odvajanja in 
�iš�enja odpadnih komunalnih voda na obmo�jih z obremenjenostjo pod 2.000 PE 
(kanalizacijsko omrežje in �istilna naprava) 
 

Širitev omrežij odvajanja in �iš�enja odpadnih komunalnih voda v aglomeracijah z 
obremenitvijo nad 2000 PE: 

  
Pri širitvi kanalizacijskega omrežja je potrebno upoštevati razmejitev med Operativnim 
programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in Operativnim 
programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, in sicer je v 
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-
2013 dovoljeno sofinanciranje dopolnilnega kanalizacijskega omrežja v aglomeracijah z 
obremenitvijo nad 2000 PE, ob upoštevanju naslednjih pogojev: 

A. osnovno kanalizacijsko omrežje zgrajeno in priklju�eno na �istilno napravo v 
obratovanju; 

B. osnovno kanalizacijsko omrežje, vklju�no s �istilno napravo, v gradnji in se to 
sofinancira z evropskimi sredstvi na podlagi odlo�be Evropske komisije ali Službe 
Vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko o dodelitvi pomo�i iz 
Kohezijskega sklada, ki je bila izdana najkasneje do 31.12.2009; 

C. osnovno kanalizacijsko omrežje, vklju�no s �istilno napravo, v gradnji in se to 
financira iz nacionalnih, ob�inskih ali drugih sredstev (razen sredstev iz 
Kohezijskega sklada). 

 
Pri pripravi projekta v okviru namena širitev kanalizacijskega omrežja je potrebno 
upoštevati tudi: 
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� da so v investicijski dokumentaciji opisane upoštevane variante ter podrobno 
utemeljen izbor optimalne variante, ki izkazuje, da izgradnja samostojne 
�istilne naprave ekonomsko in/ali tehni�no ni upravi�ena/smiselna, 

� da predmet operacije ni (bil) financiran in ni predviden za financiranje iz 
naslova Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 
za obdobje 2007-2013. 

 
� Priklju�ki stavb na javno kanalizacijo (t.i. »hišni priklju�ki«), preto�ne in nepreto�ne 

greznice ter male �istilne naprave z zmogljivostjo manjšo od 50 PE, niso objekti javne 
kanalizacije, zato niso upravi�eni do sofinanciranja po tem javnem pozivu. 

 
Oskrba z vodo, zmanjševanje vodnih izgub na vodovodnih sistemih, posodobitev 

vodovodnih sistemov 
 
1. izgradnja vodooskrbnega omrežja za manj kot 10.000 prebivalcev (upravi�eno: 

�rpališ�a, vodohrani, cevovodi in ostala infrastruktura povezana z izgradnjo 
vodooskrbnega omrežja); 

2. razširitev obstoje�ega funkcionalnega vodooskrbnega omrežja ali omrežja v izgradnji 
z dodatnim omrežjem oskrbe s pitno vodo za manj kot 10.000 prebivalcev, 

3. obnova celotnega ali dela obstoje�ega vodooskrbnega omrežja, ki oskrbuje manj kot 
10.000 prebivalcev (»obnova« v tem primeru pomeni zgolj zamenjavo obstoje�e 
infrastrukture z enakovredno, brez spremembe funkcionalnosti, kot jo predstavlja 
pojem »rekonstrukcija«); 

4. izgradnja rezervnih vodnih virov, �e gre za manjše vodovodne sisteme z manj kot 
50.000 prebivalcev. 

 
5. Pilotni projekti za razvoj novih okoljskih tehnologij na podro�ju ravnanja z odpadki, ki 

jih ni mogo�e izvesti v laboratorijskem merilu za uveljavljanje na�ela koncepta 
ekonomije zaklju�enih snovnih tokov ali zagotavljanje zaklju�enih življenjskih ciklov 
izdelkov ali uporabo surovin, ki se bodo lahko reciklirale. 

  
 

a) (2b) javna infrastruktura v obmo�jih s posebnimi varstvenimi režimi in v 
turisti�nih obmo�jih:  

 
1. urejanje okolja z izgradnjo ekoremediacijskih (ERM) objektov, prednostno v okviru 

obmo�ij Natura 2000: rastlinske �istilne naprave, ve�namensko upravljanje z jezeri, 
melioracijski jarki, vegetacijski pasovi in bariere, �iš�enje onesnažene zemlje in 
sedimentov, zaš�ita in varovanje mo�virij, revitalizacije potokov, ERM za javne 
turisti�ne objekte, sonaravna sanacija deponij in �rnih odlagališ�, izkoriš�anje in 
varovanje okolja z geotermalnimi vodami, ipd; 

2. turisti�ni razvojni projektni predlogi za operacije lokalno – regionalnega pomena kot 
npr. trženje in razvoj izdelkov in storitev, ki prispevajo k biotski raznovrstnosti 
(oblikovanje blagovnih znamk za širša obmo�ja varstva narave, oblikovanje 
standardov, trženjske aktivnosti, pod pogojem, da se ne sofinancirajo v okviru 
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij 3. razvojne prioritete OP RR), 

3. obnova zgradb kulturne dediš�ine, razglašenih za kulturni spomenik lokalnega 
pomena v lasti lokalnih skupnosti, katere namen je pove�anje turisti�ne atraktivnosti 
regije in ustvarjanje novih delovnih mest. Pri izvedbi je potrebno upoštevati pogoje in 
smernice pristojnega zavoda za varstvo kulturne dediš�ine; 

4. gradnja zgradb kulturne infrastrukture - ve�namenskih centrov, ki morajo biti poleg 
kulture namenjeni tudi drugim dejavnostim (gospodarskim, družbenim), pri �emer je 
vsaj 50% površin objekta, ki je predmet operacije, namenjenih kulturi in katerih 
namen je pove�anje turisti�ne atraktivnosti regije ter ustvarjanje novih delovnih mest; 
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Kot del ve�namenskega centra kulturne infrastrukture so upravi�eni tudi knjižni�ni in 
muzejski prostori. 

5. izgradnja in urejanje javne turisti�ne infrastrukture in turisti�no-razvojnih projektov 
lokalno-regionalnega pomena, katerih cilj je pove�anje turisti�ne atraktivnosti regije v 
vrednosti investicije najve� 4.000.000 EUR. Do sofinanciranja po tem javnem pozivu 
so upravi�ene: priprava in opremljanje u�nih poti, priprava u�ilnic na prostem, 
didakti�na oprema u�nih to�k, priprava in opremljanje kolesarskih poti, zasnova 
pohodnih poti in njihova ureditev, povezovanje obstoje�ih potencialov kraja v 
ponudbo na prostem, promocija zdravega na�ina življenja, promocijsko-izobraževalne 
aktivnosti, in druga za turizem pomembna infrastruktura regionalnega pomena . 
Projekti, financirani v okviru Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih v obdobju od 
2007 do 2023 niso upravi�eni do sofinanciranja po tem javnem pozivu. 

 
 

b)  (3a) razvoj urbanih obmo�ij: 
 

i. Operacije usklajenega prostorskega razvoja in upravljanja prostora v regijah  
 
Upravi�eni nameni: 

1. izdelava strokovnih podlag za regionalne prostorske na�rte in izdelava regionalnih 
prostorskih na�rtov; 

2. izdelava ali nadgradnja katastrov gospodarske javne infrastrukture, v skladu s 
Pravilnikom o vsebini in na�inu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora 
(Uradni list RS, št. 9/04);  

3. izdelava informacijskih sistemov za vodenje katastrov gospodarske javne 
infrastrukture. 

 
ii. Operacije zagotavljanja �istih transportnih sistemov in/ali javnega potniškega 

prometa 
 
Upravi�eni nameni: 

1. zagotavljanje �istih transportnih sistemov (prometna in neprometna infrastruktura za 
potrebe nemotoriziranega prometa v mestnih); 

2. na�rtovanje u�inkovitega javnega potniškega prometa in/ali trajnostne mobilnosti v 
mestih in širših gravitacijskih obmo�jih z namenom vplivanja na potovalne navade in 
izbiro na�ina prevoza, vklju�no z na�rti za upravljanje mobilnosti ter izvajanjem 
strategij za upravljanje povpraševanja); operacije morajo biti skladne z nacionalnimi 
usmeritvami in veljavnimi standardi na tem podro�ju; 

3. zagotavljanje javnega potniškega prometa (inovativne in energetsko u�inkovite 
storitve javnega potniškega prometa, vklju�no z intermodalnimi povezavami z drugimi 
trajnostnimi transportnimi sredstvi ter spodbujanjem uporabe alternativnih goriv, kot 
tudi spodbujanje uporabe �istih in energetsko u�inkovitih vozil); 

4. izdelava podpornih sistemov za razvoj in upravljanje u�inkovitega javnega potniškega 
prometa in/ali �istih transportnih sistemov. 

 
 

iii. Celovita prenova mestnih jeder in zgodovinskih mest ter degradiranih in 
opuš�enih urbanih obmo�ij  

 
Upravi�eni nameni: 

1. pove�anje atraktivnosti mestnih jeder in zgodovinskih naselij, ki imajo status mestnih 
naselij s celovito prenovo zgradb, ulic in trgov.  

2. pove�anje atraktivnosti degradiranih in opuš�enih urbanih obmo�ij (v rudarskih in 
industrijskih obmo�jih) s celovito prenovo zgradb, ulic in trgov. 
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c) (3b) socialna infrastruktura:  
 

iv. Socialnovarstvena infrastruktura 
 
Upravi�eni nameni: 

1. gradnja ali obnova domov za ostarele, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev: 
• operacija ustvarja pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest,  
• investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi 

socialno varstvene dejavnosti; 
2. gradnja ali obnova varstveno delovnih centrov, ob izpolnjevanju vseh naslednjih 

pogojev: 
• operacija ustvarja pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest,  
• investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi 

socialno varstvene dejavnosti; 
3. gradnja ali sanacija vrtcev, ob izpolnjevanju vseh naslednjih pogojev; 

• objekt mora, ne glede ali je bil saniran delno ali v celoti, po zaklju�ku investicije v 
celoti predstavljati energetsko u�inkovit objekt, v skladu s Pravilnikom o u�inkoviti 
rabi energije v stavbah (Ur.l. RS št. 93/08 in 47/09) in kar mora biti jasno razvidno 
iz investicijskega dokumenta, 

• investitor predloži izjavo odgovornega projektanta, da je investicija projektirana v 
skladu s Pravilnikom o u�inkoviti rabi energije v stavbah (Ur.l. RS, št. 93/08 in 
47/09). 

4. gradnja ali obnova socialne infrastrukture za marginalne družbene skupine (varne 
hiše, krizni centri za mlade), ob izpolnjevanju naslednjih pogojev:  
• operacija ustvarja pogoje za ustvarjanje novih delovnih mest,  
• investitor predloži soglasje Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve k širitvi 

socialno varstvene dejavnosti; 
• ukrepi za zmanjševanje ovir za hitrejšo regionalno rast in ustvarjanje delovnih 

mest. 
 
Upravi�eni stroški operacij prijavljenih na javni poziv so opredeljeni v prilogi št. 3 
 
Stroški so upravi�eni od datuma objave javnega povabila za pripravo IN RRP 2012-2014. 
V primeru potrditve DIIP pred datumom objave javnega povabila za pripravo IN RRP 
2012-2014, so, v obdobju od potrditve DIIP in objavo javnega povabila za pripravo IN 
RRP 2012-2014, upravi�eni le stroški pripravljalnih del (priprava projektne in investicijske 
dokumentacije ter nakupi zemljiš� in zgradb. Stroški priprave DIIP ne predstavljajo 
upravi�enega stroška). 
 

Operacije, ki so se za�ele pred 1.1.2007 niso upravi�ene do uvrstitve v izvedbeni na�rt. 
 

Skupni znesek predvidenega sofinanciranja vseh prioritetnih projektnih predlogov iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj ne sme presegati razpoložljive kvote za posamezno 
regijo, kot izhaja iz spodnje tabele. 
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Tabela: Regijske kvote za obdobje 2012-2014, ki so osnova za pripravo prioritetne liste izvedbenih 
na�rtov RRP 
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*SVLR si pridržuje pravico do morebitne spremembe regijskih kvot do objave Javnega poziva za 
predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »regionalni razvojni 
programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-2014. 

 
 
Dinamika financiranja operacij po javnem pozivu za predložitev vlog za sofinanciranje 
operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete 
»Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2012-
2014: 

- stroški, ki nastanejo za izvedbo operacij se sofinancirajo v letih 2012, 2013 in 
2014 

- operacija se mora predvidoma zaklju�iti najkasneje v letu 2014. 
 
 
Dodeljena sredstva za posamezno vsebino so navedena v prilogi 1 k razpisni dokumentaciji..  
 
Indikativni obseg sofinanciranja po posameznih vsebinah, skladno z OP RR, je naslednji:  

- Sklop 1 ekonomska in izobraževalna infrastruktura (infrastruktura regionalnih 
poslovnih con): 35% 

- Sklop 2 (okoljska infrastruktura ter spodbujanje razvoja turizma) : 45% 
- Sklop 3 (razvoj urbanih naselij in socialna infrastruktura): 20% 

 
SVLR bo pri izdaji mnenja na IN RRP upošteval doseženo vsebinsko realizacijo na ravni regije.  
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6. Na�in in metoda uvrš�anja projektov v Izvedbeni na�rt:  
 
6.1. Na�in uvrš�anja projektov v izvedbeni na�rt 
 
Prednost pri uvrš�anju projektnih predlogov v IN RRP bodo imeli tisti projektni predlogi, ki 
ustrezajo naslednjim zahtevam: 

- se uvrš�ajo v vsebino oziroma namen sofinanciranja v skladu s priporo�ili SVLR, 
ob upoštevanju indikativnega obsega sofinanciranja po posameznih vsebinah 
oziroma namenih  

- zagotavljajo celovitost operacij s finan�nega in vsebinskega vidika 
- so usmerjeni k doseganju širših regijskih ciljev, bodisi v obliki intra-regijskih ali 

inter-regijskih projektnih predlogov.   
- Vsak izvedbeni na�rt mora v okviru liste projektnih predlogov navesti vsaj en 

projektni predlog, ki bo vklju�eval ve� upravi�encev (projektni predlogi 
regionalnega ali medregionalnega pomena) z enega ali ve� vsebinskih podro�ij. 

 
Vrste projektnih predlogov, ki se uvrš�ajo v IN RRP:  
 

1. Projektni predlogi regionalnega pomena, ki jih predlaga en upravi�enec, ki je tudi 
nosilec izvajanja operacije. 

 
2. Intra-regijski oziroma predlogi projektov regionalnega pomena, ki nastanejo na 

podlagi predhodnega dogovora dveh ali ve� upravi�encev na ravni iste statisti�ne 
regije.  

 
3. Inter-regijski ali medregionalni projektni predlogi, ki nastanejo na podlagi 

predhodnega dogovora dveh ali ve� upravi�encev na ravni razli�nih statisti�nih regij.  
 
Ad1) Projektni predlogi regionalnega pomena, ki jih ki jih predlaga en upravi�enec, ki je 
tudi nosilec izvajanja operacije. Projektni predlog mora izkazovati prispevek k ciljem RRP 
in OP RR.  
 
Ad2) Intra-regijski oziroma projektni predlogi širšega regionalnega pomena. Projektni 
predlog mora izkazovati prispevek k ciljem RRP in OP RR 
 
Projektni predlog se oblikuje ob upoštevanju dveh možnih oblik izvedbe, in sicer:  
 
1. na�in izvedbe:  

• projektni predlog se pripravi iz enega vsebinskega podro�ja; 
• projekt izvajata najmanj dva upravi�enca, pri �emer je lahko en upravi�enec 

prijavitelj in nosilec izvajanja operacije, ostali upravi�enci so partnerji pri izvajanju 
operacije;  

• v projektnem predlogu se poleg opisa celovitega projekta navedejo tudi  aktivnosti 
projektnih partnerjev in njihov prispevek k ciljem operacije 

• z namenom doseganja širšega regionalnega pomena se v projektnem predlogu 
lahko navedejo tudi:  

a) število ostalih sodelujo�ih subjektov, vklju�eni v izvajanje aktivnosti v zvezi s 
projektnim predlogom, ki sicer niso upravi�eni do sofinanciranja v okviru 6. javnega 
poziva. Projektni predlogi, ki izražajo celovitost aktivnosti v zvezi s projektom, bodo 
imeli prednost pri uvrš�anju na indikativno listo v izvedbenem na�rtu RRP; 

b) projektni partnerji, ki sodelujejo samo v aktivnostih dopolnilnega financiranja v skladu 
s 34. �lenom Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 in stroški, ki nastanejo v zvezi z njihovim 
delovanjem, so upravi�eni do sofinanciranja iz tega naslova.  
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Stroški v zvezi z dopolnilnim financiranjem so upravi�eni samo v primeru, ko prijavitelj v 
projektnem predlogu navede število udeležencev, ki jim bo aktivnost namenjena.  
 
Podrobnejši opis za pripravo projektnih predlogov je naveden v Prilogi št. 4 k pogodbi.    
 
 
2. na�in izvedbe:  

• projektni predlog se pripravi iz dveh komplementarnih vsebinskih podro�ij; 
• projekt izvajata najmanj dva upravi�enca, pri �emer je lahko en upravi�enec 

prijavitelj in nosilec izvajanja operacije, ostali upravi�enci so partnerji pri izvajanju 
operacije;  

• v projektnem predlogu se poleg opisa celovitega projekta navedejo aktivnosti 
projektnih partnerjev in njihov prispevek k ciljem operacije glede na vsebinska 
podro�ja partnerjev 

• operacija se uvrš�a v vsebinsko podro�je glede na prevladujo�o sofinancirano 
vsebino, ob upoštevanju indikativnega obsega sofinanciranja po vsebinskih 
sklopih. 

• z namenom doseganja širšega regionalnega pomena se v projektnem predlogu 
lahko navedejo tudi:  
a) število ostalih sodelujo�ih subjektov, vklju�eni v izvajanje aktivnosti v zvezi s 

projektnim predlogom, ki sicer niso upravi�eni do sofinanciranja v okviru 6. 
javnega poziva. Projektni predlogi, ki izražajo celovitost aktivnosti v zvezi s 
projektom, bodo imeli prednost pri uvrš�anju na indikativno listo v izvedbenem 
na�rtu RRP; 

b) projektni partnerji, ki sodelujejo samo v aktivnostih dopolnilnega financiranja v 
skladu s 34. �lenom Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 in stroški, ki nastanejo v 
zvezi z njihovim delovanjem, so upravi�eni do sofinanciranja iz tega naslova.  

 
Stroški v zvezi z dopolnilnim financiranjem so upravi�eni samo v primeru, ko prijavitelj v 
projektnem predlogu navede število udeležencev, ki jim bo aktivnost namenjena.  
 
Struktura operacije mora biti razvidna iz projektnega predloga. Projektni predlog se lahko 
pripravi kot predlog celovitega projekta z vsebinsko razli�nimi sklopi ali pa kot skupina 
projektov. V primeru skupine projektov mora vsak projekt izpolnjevati pogoj glede 
minimalne vrednosti. Projektni predlog  posreduje predlagatelj v obravnavo na RRS za 
uvrstitev na indikativno listo projektnih predlogov v IN RRP. 

 
Ad3) Inter-regijski ali medregionalni projektni predlogi. Projektni predlog mora izkazovati 
prispevek k ciljem RRP in OP RR.  
 
V okviru projektov medregionalnega pomena se sofinancirajo projekti, ki posredno prispevajo 
tudi k ciljem dolo�ene sektorske politike (npr. prispeva k ciljem podjetništva in 
konkuren�nosti, razvoja turizma, prispeva k ciljem okoljske, socialne ali socialno varstvene 
politike) na nacionalni ravni ter hkrati zagotavljajo skladen regionalni razvoj na ravni 
statisti�nih regij.  Pogoj za sofinanciranje medregionalnega projekta je uvrstitev le-tega v 
izvedbene na�rte vseh sodelujo�ih regij. 
 
Projektni predlogi se oblikujejo na naslednji na�in: 
 

• projektni predlog se pripravi iz enega ali ve� vsebinskih podro�ij; 
• projekt izvajata najmanj dva upravi�enca, pri �emer je lahko en upravi�enec 

prijavitelj in nosilec izvajanja operacije, ostali upravi�enci so partnerji pri izvajanju 
operacije;  
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• v projektnem predlogu se poleg opisa celovitega projekta navedejo tudi  aktivnosti 
projektnih partnerjev in njihov prispevek k ciljem operacije 

• z namenom doseganja širšega regionalnega pomena se v projektnem predlogu 
lahko navedejo tudi:  
a) število ostalih sodelujo�ih subjektov, vklju�eni v izvajanje aktivnosti v zvezi s 

projektnim predlogom, ki sicer niso upravi�eni do sofinanciranja v okviru 6. 
javnega poziva. Projektni predlogi, ki izražajo celovitost aktivnosti v zvezi s 
projektom, bodo imeli prednost pri uvrš�anju na indikativno listo v izvedbenem 
na�rtu RRP; 

b) projektni partnerji, ki sodelujejo samo v aktivnostih dopolnilnega financiranja v 
skladu s 34. �lenom Uredbe Sveta (ES) 1083/2006 in stroški, ki nastanejo v 
zvezi z njihovim delovanjem, so upravi�eni do sofinanciranja iz tega naslova.  

 
Z namenom uresni�evanja ciljev lizbonske strategije za zagotavljanje"rasti in delovnih mest" 
ter programskih ciljev OP RR za spodbujanje konkuren�nosti in rasti se v okviru javnega 
poziva pripravi vsaj ena inter-regijska operacija v okviru vsebine ekonomsko izobraževalne 
infrastrukture, katere cilj je spodbujanje podpornega podjetniškega okolja za razvoj razvoja 
podjetniške iniciative, ki posredno prispeva k ustvarjanju novih delovnih mest v regijah 
partnericah pri izvajanju te operacije. Inter-regijski projektni predlog iz naslova navedene 
vsebine se lahko pripravi na naslednji na�in:  
- projektni predlog se pripravi iz enega vsebinskega podro�ja 
- projekt izvajajo najmanj štirje upravi�enci, pri �emer je lahko en upravi�enec prijavitelj in 
nosilec izvajanja operacije, ostali upravi�enci so partnerji pri izvajanju operacije 
- v projektnem predlogu se poleg opisa celovitega projekta navedejo tudi  aktivnosti 
projektnih partnerjev in njihov prispevek k ciljem operacije, pri �emer se posebej opredeli 
horizontalni prispevek posameznega partnerja k skupnim ciljem operacije ter specifi�ni 
prispevek k ciljem regionalnega razvoja 
- operacija se opredeli na podlagi predhodnega dogovora med potencialnimi projektnimi 
partnerji. 

 
Stroški v zvezi z dopolnilnim financiranjem so upravi�eni samo v primeru, ko prijavitelj v 
projektnem predlogu navede število udeležencev, ki jim bo aktivnost namenjena.  
 
Struktura operacije mora biti razvidna iz projektnega predloga. Projektni predlog se lahko 
pripravi kot predlog celovitega projekta z razli�nimi sklopi ali pa kot skupina projektov.  
 
Projektni predlog  posreduje predlagatelj v obravnavo na RRS za uvrstitev na indikativno 
listo projektnih predlogov v IN RRP. 
 

 
7. Obseg financiranja upravi�encev po tem povabilu 
 
V okviru prora�unskih postavk Službe Vlade Republike Slovenije za  lokalno samoupravo in 
regionalno politiko 6940-Tehni�na pomo� – 07-13 – Strukturni skladi - EU in 6964-Tehni�na 
pomo� – 07-13 – Strukturni skladi – slovenska udeležba – lastna udeležba je predvidenih 
skupaj v letu 2012 240.000,00 EUR. Iz sredstev tehni�ne pomo�i se sofinancira priprava 
izvedbenih na�rtov regionalnih razvojnih programov za sofinanciranje projektov iz javnega 
poziva Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013, 
prednostne usmeritve 4.1. »Regionalni razvojni programi«.  
 
Na obmo�ju razvojne regije je upravi�en do sofinanciranja le en Izvedbeni na�rt regionalnega 
razvojnega programa. Upravi�enci bodo dolžni predložiti indikativno finan�no razdelitev po 
projektih in po letih glede na razpoložljivo regijsko kvoto do 17.2.2012 
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Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 
Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete: Tehni�na pomo�. 
 
 
8. Roki za porabo sredstev 
 
 
Odobrena sredstva bo mogo�e koristiti na podlagi dokon�ne potrditve Izvedbenega na�rta 
regionalnega razvojnega programa 2012-2014, poro�ilo o izvedenih aktivnostih in zahtevka s 
strani SVLR. Skrajni rok za posredovanje celovitega Izvedbenega na�rta regionalnega 
razvojnega programa 2012-2014 in zahtevka s kon�nim poro�ilom o izvedenih aktivnostih pa 
je 17.2.2012. 
 
�e sredstva ne bi bila porabljena za namene, za katere so bila dodeljena, ali bi bil postopek 
oddaje javnega naro�ila nepravilno izveden, ali �e se pri kontroli po 13. �lenu Uredbe EK 
1828/2006/ES  ali naknadnih revizijah ugotovi, da so stroški neupravi�eni, ima SVLR pravico 
v roku 30 dni od pisnega poziva subjektu zahtevati takojšnje vra�ilo vseh že prejetih sredstev 
v enkratnem znesku s pripadajo�imi zakonskimi zamudnimi obrestmi, teko�imi od dneva 
izpla�ila sredstev dalje. 
 
 
9. Priprava in popolnost vloge  
 
Vsaka razvojna regija lahko pripravi po eno vlogo za pripravo izvedbenih na�rtov RRP 
2012-2014.  
 
Vloga je popolna, �e vlagatelj do predpisanega roka za oddajo vloge predloži izpolnjene, 
podpisane in žigosane obrazce iz dokumentacije javnega povabila, ki je dosegljiva na spletni 
strani http://www.svlr.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/ 
 

1. prijavni obrazec z mati�nimi podatki o prijavitelju (obr. 1), 
2. izjava o strinjanju s pogoji javnega povabila (obr. 2), 
3. parafiran vzorec pogodbe (na vsaki strani) s prilogami (obr. 3), 
4. obrazec Sestava Sveta regije na dan 30.9.2011 (obr. 4), 
5. obrazec Sestava Regionalnega razvojnega sveta in odborov na dan 30.9.2011 (obr. 

5), 
6.  na�rt priprave Izvedbenega na�rta (obr. 6). 

 
V vlogi kolikor ni posebej navedeno, je potrebno predložiti en izvod navedenega obrazca ali 
dokumentacije. 
 
 
 
10. Rok in na�in oddaje vlog za sofinanciranje priprave IN RRP 2012-2014 
 
Kot pravo�asne bodo upoštevane vse vloge, ki bodo oddane osebno / po pošti na naslov: 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko, Dunajska 
cesta 58, 1000 Ljubljana v glavno pisarno najkasneje 30.11.2011, v zaprti ovojnici, z 
navedbo: 
 
»Ne odpiraj – vloga!«  »Javno povabilo za sofinanciranje priprave dopolnitev 
izvedbenih na�rtov RRP 2012-2014« na sprednji strani in z jasno navedenim nazivom 
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in naslovom prijavitelja vloge. V dokumentaciji je naslovna stran ovojnice, ki ga lahko 
prijavitelji izpolnijo in prilepijo na ovojnico, ali pa njegovo vsebino to�no izpišejo. 
 
Vloge morajo biti v slovenskem jeziku, vsi zneski v njej morajo biti prikazani v evrih (EUR). 
 
10. Odpiranje vlog 
 
Odpiranje in ocenjevanje vlog bo opravila strokovna komisija, imenovana z odlo�bo št. 4300-
251/2011/1 z dne 4.10.2011.  
 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo 
pravo�asno prejete vloge odprla in preverila, ali je: 
- vloga posredovana pravo�asno oziroma do roka, ki je dolo�en v javnem razpisu, 
- vloga popolna oziroma vsebuje vse v javnem povabilu zahtevane dokumente oziroma 

dokazila.  
 
�e vloga ne vsebuje vseh zahtevanih dokumentov oziroma dokazil, se prijavitelja v roku 8 
dni od odpiranja pozove, da jo dopolni. Šteje se, da je vloga popolna, ko Služba Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko od prijavitelja prejme vse 
dokumente oziroma dokazila, zahtevane v pozivu za dopolnitev. �e prijavitelj vloge v roku ne 
dopolni, se vloga zavrže. �e je dopolnitev pravo�asna, vendar ne vsebuje vsega 
zahtevanega, se vloga zavrne. 
 
Kadar se ob preverjanju vloge pojavi dvom o namenu oziroma kadar so navedbe nejasne in 
dvoumne, se lahko prijavitelja pozove k dodatnim obrazložitvam.  
 
11. Roki obveš�anja prijaviteljev o izidu javnega povabila 
 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v roku 30 
dni od prejema pravo�asne in popolne vloge prejemnikom posredovala sklep o izboru in ga 
pozvala k podpisu pogodbe.  
 
Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko bo v roku 30 
dni od odpiranja vlog obvestila vse prijavitelje, ki ne bodo izbrani za dodelitev sredstev. 
 
12. Dodatne informacije 
 
Dodatne informacije so na razpolago vsak dan do roka za oddajanje vlog v  SVLR:  
 
Vsa vprašanja je potrebno nasloviti pisno na e-naslove gp.svlr@gov.si s pripisom Priprava IN 
RRP 2012-2014. Vprašanja se bodo skupaj z odgovori objavljala na spletni strani Službe 
Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
(http://www.svlr.gov.si/) v roku 7 delovnih dni od prejema vprašanja. Pošiljatelj vprašanj ne 
bo objavljen. 
 
 
 


