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Na podlagi 2. alinejo pwoga od$tavka 25. dorIa in eetr19ga odstavka 26. elena Urodbe o
porabi sredstev 8wopske kohezijske politike v Rgpubliki Skweniji v pmgramskom obdobju
2014-2020 za cilj nalo21n za rast in delovna mesh (Umdni list RS, gt. 29/15, 36/16, 58/16,
69/16 - pop., 15/17, 6917 in 67/18; v nadaljevanju; Undba) SluZba Vlade Republike
Sbvenije za mwoj in ewop6ko kohezijsko politiko, v vlogi organa upravtjanja, lzdaja

ODLOCrrEV o PODPORI
K &3/24/MOP/0 u W8ruIJo DRevltallaeiJa VojatnBkega trBa z obJektjq

1. Odobri se finanCni prispovek iz Ewopskega sklada za regbnalni razvoj kot prl$pevek
Ewopske unIJe irl prlpadajoCI nadonalni prispevek kot prblwek RopubIFke Slovenlje za
otnracijo >Revitalizacija Voja$ni$kega trga z objektie.

2. Operacija se izvaja v okviru Oporativnega programa n iwajanje evropske koheziJsko
politike v obdobju 201+2020, prednostne osi 6 DBOljge stanje oko4ja in biot3ke
raznowstnostic, prednostne naIaIbe 6.3 DSprejemanje ukrepov za izbolj$anje urbane9a
okolja, olivitev mest, sanadjo in dekontaminacijo degradiranih zemlji gC WuCno z obmcBji, na
katerih poteka preobrazba), zmanj$anje one8na2enosti zraka in 8podbujanje ukrepov za
zmanj£anje hrupaR, specifiCnega cilja 6.3.1 BUCinkOvita raba pn>stnra V urbanih obmo€Hih4.

3. Obdobje upraviCenosti stro$kav in izdatkov za operacijo je cH 20. 6. 2017 do 30. 9. 2021.

4. Skupna vi5ina sredstev namenjenih za lzvodbo operacIJe znaga 6.051.561 ,28 EUR.

5_ Skupni upraviCeni stmSki znagap 6.051.561,28 EUR.

6. Prispevek na pmgramskun obrTnCju Vzhodna Slovenija zna$a 4.841.249.02 EUR in sicer:
• podpora Ewopske uniJe 3.872.999,22 EUR (80 %) in
- nac}onalnl Javnt pNspevek k dr2avnega proraCuna 968.249,80 EUR (20 %).

7. Vsebinski opis, finanCni na6rt in naCrt kazalnikov operacije so dol06eni v infarmacijskem
slstemu e-MA, in sicer v vbgi $t. OP20.06.03.024/1 - Revitalizacija Voja$ni£kega trga z objekti.

OBRAZL021TEV,

Mini8tntvo za okolje in pngtDr je v vlogl posndniBkega OIBana (v nadaljevanju: po$rodnBki
organ), na pcxllagl 2. tcBke treqega odstavka 10. elena UndER Slu2bi Vlade Republike
Slovenije za rawoj in evrop$ko kohezijsko politiko v vlogi oryana upravljanja (v nadaljevanju:
organ upravljanja), p03redovak) vlogo Stevilka: 54447/2019/21 z dne 24. 10. 2019 (prejeta
dne 28. 10. 201 9 in vodena pod St. 3032-92/2019/1 ) za izdajo odloCitve o podpori za opencijo
>Revitalizacija VojaSni5kega bBa z objekti g (v nadaljevanju: op8racija).

Po pregledu prejete dokumentacije je organ upravljanja ugotovil, da je zadevna vloga popolna.

Organ upravljanja je na osnovi vsebinskega pregleda celotne vloge posrodni5kega organa
ugotovll, da predmetna oper8d}a prl8peva k dos8ganju sputfiCnega cilja 6.3.1 >ueHnkovita
mba pnstora v urbanih obmoCjihR, v okviru pndn06tne nak2be G-3 >$pr8jemanje ukrepov za
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izbotj$anje urbanega okolja, 02ivitev mest, sanacijo in dekontaminacijo degndimnih zemljigC
(vkljuCno z obmoeji, na kat9rih poteka preobrazba), zmanj$anje onesn8ZenosU zraka in
spodbujanje uk©pov za zmanj$anje hrupa€, in k doseganju kazalnikov navedene pndnostne
nalo2be. S tem operacija pHspeva k doseganju ciljev Operativnega programa za izvajanje
evropske kohazijske politiko v obdobju 2014-2020.

Upravi6enec do finanCnega prispevka za operaciJo je Mestna obeina Maribor, Ulica heroja
Staneta 1, 2000 Maribar.

Podtago za neposredno pobditev operacije predstavlja Trajnostna urbana strateglja za
MaHbor, februar 2016. V 5. poglavju z naslovom BUknpi in prt)grami< je v podpoglavJu 5.1
doloeana prednostna usmerttev l: Samozadostni Maribor (aktiviranje lokalnega, 80cialnoga in
ekonomskega potenciala – Ukrop l: aktivacija la$tnlh potencialov in lastn8 6konomije) in
predno stna usmerttev 4: Mostni Manbor (ur8jeno in pnnovlj8no mesh kot roglonalni kulturni
center – ukrep 22: obnova javnih povrSin ter ukrep 24: turizem kot povezovalna dejavn09t v
mestu), kjer so podrobneje predstavyeni ukrepi med katere spada tudi pndmetna operacija.
Skupna viSina upravi6enih stroSkev zna ga 6.051 .561 ,28 EUR, prav toliko zna5a skupna viSina
upraviCenih 6tro$kov ob upo$tevanju 100 % finanene wwII,

Z oporacijo namerava Mestna obdna Maribor revitalizirati obmo6je me$tnoga sndiBCa in 8ioer
dda Voja$ni$kega trga $ pripadajoCimi objektl (Tri babe, Sodni stolp, objekt na Voja gni$ki 14
za potrebe vinogmdni$keg8 muzeja}, za katero velja, da obstaja v skJadu z meriti tn kriteriji za
dolcCitev degradiranih urbanih obmoeij (DUO 2) sum socialno degr6dacije, zaznant pa sta tudi
fiziena ter funkcbnalna d9gradacija. Da bi odpravili sum socialne in drugih vrst degradacije
predmetnega obmoqa je nujno korenito pnnovtti najprej tako odprte javne powSine, kakor tudi
pripadajoCe objekte ter jih 02ivtti s primernimi vsebinami, ki bc>do privabib ljudi nazaj v me$tno
sredi BCe. Mestno 8redi gee bo ponovno o£ivelo in po$talo osrednja toeka druienja, sn6evanja,
pre2tvtjanja prostega Casa

Upo$tevaje navedeno je organ upravljanja, na pcxllagi 6etrtega odstavka 26. doria, v skladu z
2. alinejo prvega odstavka 25. elena Uredtn, izdal predmetno odlcBitev o podpori, s katero se
za operacijo >Revihlizacija Voja$ni$kega tQa z objektie cxlobri finanCna podpora iz
Ewopskega sklada za regionalni razvoj s pripadajoCim nacionatnim javnim prispevkom iz
dr2avnega proraCuna, v vi$ini kot izhaja iz 5. toCke izreka te odkBttve o podpori.

WhyIk
Pripravila: nj

v funkciJI rninlstrim brez
razvoj. strate gke

mag

VroCiti:
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunaj8ka oesta 48. 1000, posredrligki organ

V vedn08t:
- Ministrstvo za finance - Sektor za upravljanje s sradstvi EU/CA, Beethowlova uIM 11,

1502 Ljubljana, organ za potrjevanje,
- MInis#stvo za finance – Urad Republlka Slovenije za nadzor proraCuna, Fajfaaeva una

33, 1000 Ljubljana, nvlzijski organ
Vk)2iti:
- vsPis
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