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1. JAVNI RAZPIS

• Organ upravljanja: Služba Vlade 
Republike Slovenije za lokalno 
samoupravo in regionalno politiko

• Objavljen od 20. 6. 2008 do 20.10.2008
• Velja za upravi�ene prijavitelje iz 

Slovenije in Hrvaške



RAZPISNA DOKUMENTACIJA

• Operativni program �ezmejnega 
sodelovanja Slovenija-Hrvaška 2007-2013

• Prijavnica in njene priloge
• Prakti�ni priro�nik za izvedbo
• Vzor�na pogodba o sofinanciranju IPA
• Vzor�ni sporazum o partnerstvu



PREDMET JAVNEGA RAZPISA

• Sofinanciranje operacij iz IPA sredstev, 
ki ustrezajo podro�jem dejavnosti v 
okviru 1. in 2. prednostne naloge 
Operativnega programa Slovenija-
Hrvaška 2007-2013.



PREDNOSTNI NALOGI

1. Gospodarski in družbeni razvoj

2. Trajnostno upravljanje z naravnimi viri



POMEMBNO

• Prijava projekta na eno prednostno 
nalogo

• �ezmejni vpliv na upravi�eno obmo�je
• �ezmejno sodelovanje (skupni razvoj, 

skupno izvajanje, skupno osebje in 
skupno financiranje)



RAZPOLOŽLJIVA SREDSTVA

• Prednostne naloge

6.289.848,00Trajnostno upravljanje 
z naravnimi viri

7.862.310,00Gospodarski in 
družbeni razvoj

14.152.158,00Skupaj

Prispevek 
Skupnosti IPA

Prednostne naloge



ODSTOTEK SOFINANCIRANJA 
IPA

• samo upravi�eni izdatki, 
• sofinanciranje Skupnosti iz IPA sredstev 

najve� 85 % javnih sredstev,
• vsak slovenski partner mora zagotoviti 

vsaj 5 % lastnega sofinanciranja,
• vsak hrvaški partner mora zagotoviti 

vsaj 15 % javnega sofinanciranja.



VIŠINA ZAPROŠENIH SREDSTEV

• projekti, katerih skupni zaprošeni znesek IPA 
sredstev znaša od 75.000,00 EUR do
2.000.000,00 EUR;

• kon�no odlo�itev o teh projektih bo sprejel 
Skupni nadzorni odbor.



UPRAVI�ENI PRIJAVITELJI IN 
PARTNERJI I

• neprofitne pravne osebe, 
ustanovljene v skladu z javnim ali 
zasebnim pravom, ki delujejo v 
javnem in splošno koristnem 
interesu in sodijo v eno od 
naslednjih skupin 



UPRAVI�ENI PRIJAVITELJI IN 
PARTNERJI II

• regionalni in lokalni javni organi;
• osebe javnega prava, kot so: skladi, zavodi, agencije, katerih 

ustanovitelj je država ali ob�ina ali katerakoli druga oseba javnega 
prava, raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za 
izobraževanje in usposabljanje, ustanove zdravstvenega varstva, 
ustanove za varstvo naravne in kulturne dediš�ine, lokalne in 
regionalne razvojne agencije itd.;

• nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
• gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki 

so registrirani kot neprofitne pravne osebe;
• pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofitni status in 

namen delovanja, kot so društva, lokalne in regionalne razvojne 
agencije, registrirane kot podjetja, lokalne turisti�ne organizacije, 
organizacije za usposabljanje, zasebni zavodi itd.



UPRAVI�ENO OBDOBJE 
SOFINANCIRANJA

• Najbolj zgoden za�etek obdobja upravi�enih 
izdatkov (pla�ilo ra�unov): datum odobritve 
projekta s strani Skupnega nadzornega 
odbora.

• Zaklju�ek projekta je datum zadnjega pla�ila 
s strani projektnih partnerjev. 

• Vsi projekti se morajo zaklju�iti najkasneje do 
31. marca 2012.



TRAJANJE

• Obdobje izvajanja traja najve� 36 
mesecev.



UPRAVI�ENI STROŠKI

• stroški osebja
• stroški zunanjih izvajalcev
• investicijski stroški
• administrativni stroški



INFORMACIJE
Skupni tehni�ni sekretariat Slovenija-
Hrvaška 2007-2013
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje 
Kotnikova 28, SI-1000 Ljubljana
Gordana Staniši�

faks: +386 1 478 37 60
e-pošta: jts-si-hr.svlr@gov.si
tel. +386 1 478 37 35



INFORMACIJE

Info to�ka
Ministrstvo za regionalni razvoj, gozdarstvo in 
upravljanje z vodami
Vlaška 106
Kontaktna oseba: Nevena Tutavac

faks: +385 1 4695 819
e-pošta: nevena.tutavac@mmpi.hr
tel. +385 1 4695 765



ODDAJA VLOG I

• Rok za prejem vlog v okviru tega javnega razpisa je 
20.10.2008 do 15.30 ure le na naslednji naslov:

Skupni tehni�ni sekretariat Slovenija-Hrvaška 2007-
2013
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko
Sektor za evropsko teritorialno sodelovanje
Kotnikova 28 
SI-1000 Ljubljana



ODDAJA VLOG II

• Posamezen vodilni partner lahko predloži ve� vlog. 
• Vloga se lahko predloži kadar koli med datumom 

objave in datumom zaklju�ka javnega razpisa.
• Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani

www.svlr.gov.si
(http://www.svlr.gov.si/si/razpisi/aktualni_razpisi).

• Prijavo mora predložiti vodilni partner. 



ODPIRANJE VLOG

• ni javno;
• ovojnica je zaprta in pravilno ozna�ena na na�in, 

da vklju�uje naslednje:
a) naslov, kamor se oddaja vloga, 
b) polno ime in naslov vodilnega partnerja, 
c) številko javnega razpisa: 4300-28/2008, 
d) akronim projektnega predloga,  
e) besedilo: »Ne odpirajte - 1. javni razpis OP SI-HR

2007-2013«.



IZBOR PROJEKTOV

Dve fazi:

• administrativna ustreznost in preverjanje 
upravi�enosti (za prehod v naslednjo fazo 
mora vloga izpolnjevati vse pogoje) in

• ocena kakovosti.



ADMINISTRATIVNA USTREZNOST 
IN PREVERJANJE 

UPRAVI�ENOSTI - POGOJI

• en izvirnik v papirni obliki,
• ena kopija izvirnika,
• elektronska verzija (prijavnica in skenirane

priloge),
• elektronska verzija je enaka tiskani.



ZAVRŽBA/ZAVRNITEV VLOGE I

• nepravo�asna,
• nepravilno ozna�ena,
• ro�no izpolnjena prijavnica,
• ni dvojezi�na (razen povzetka projekta, ki je v 

angleš�ini),
• ni prispela v zahtevani obliki (1 izvirnik, 1 kopija),
• odgovor na poziv za dopolnitev ali za pojasnila ni 

prispel v roku, navedenem v pozivu, ali �e je 
poslano gradivo/odgovor nepopolno ali 
neustrezno.



ZAVRŽBA/ZAVRNITEV VLOGE II

• ne izpolnjuje pogojev za odpiranje, pogojev 
administrativne ustreznosti ali pogojev 
upravi�enosti,

• ocena, ki jo je vloga dobila pri oceni 
kakovosti, ni dovolj visoka, da bi bila 
upravi�ena do razpoložljivih sredstev IPA,

• ni ve� razpoložljivih sredstev IPA.



OCENA KAKOVOSTI

• V okviru 1. javnega razpisa se lahko 
sofinancirajo samo vloge, ki pri oceni 
kakovosti prejmejo najmanj 80 to�k. 



ODOBRITEV PROJEKTOV

• Kon�no odlo�itev o odobritvi projektov sprejme 
Skupni nadzorni odbor (SNO) Operativnega 
programa Slovenija-Hrvaška 2007-2013.

• SNO uradno odlo�i o odobritvi ali zavrnitvi 
projektov in o sofinanciranju sredstev IPA. 



OBVEŠ�ANJE O IZBORU

• Organ upravljanja bo obvestil vodilnega 
partnerja o odobritvi/zavrnitvi vloge z uradnim 
dopisom v 30 dneh od odlo�itve SNO.

• Navedene bodo tudi nadaljnje informacije o 
naslednjih korakih za sklepanje pogodb.

• Pogodba o sofinanciranju: sklene VP z OU v 
imenu celotnega partnerstva.



SPREMEMBE JAVNEGA RAZPISA

• Spremembe besedila javnega razpisa bodo 
objavljene v Uradnem listu.

• Popravki javnega razpisa in razpisne 
dokumentacije bodo objavljeni na spletni 
strani www.svlr.gov.si.



HVALA ZA POZORNOST!


