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Kohezijski sklad

Trajnostna raba energije v okviru kohezijske politike
Kohezijski sklad namenja v programskem
obdobju
2007-2013
(v
okviru
Operativnega programa razvoja okoljske
in prometne infrastrukture) dobrih 159
milijonov evrov za trajnostno rabo
energije. Sredstva se dodeljujejo na
podlagi javnih razpisov za področja
energetske sanacije in trajnostne gradnje
stavb v javnem sektorju, učinkovito rabo
električne energije, inovativne ukrepe za
lokalno
energetsko
oskrbo
ter
demonstracijske projekte, informiranje
in svetovanje.
Direktorat za energijo, ki je deloval znotraj
Ministrstva za gospodarstvo, je lani v okviru
kohezijske politike izvedel šest javnih razpisov.
Na področju spodbujanja obnovljivih virov
energije se je marca zaključil razpis za
vgradnjo individualnih kotlov na lesno biomaso,
junija pa razpis za spodbujanje daljinskih
sistemov, kjer se uporabljajo obnovljivi viri
energije. Oba razpisa sta bila v maju oziroma
juniju ponovno objavljena, pri čemer se
vsebina ni bistveno spremenila. Skupno je bilo
za omenjeno področje na novo razpisanih 26,1
milijonov evrov za obdobje 2011–2015.

V letu 2011 je v okviru štirih razpisov s
področja spodbujanja uporabe obnovljivih
virov energije prispelo 27 vlog, za katere
so bili dodeljeni 4 milijoni evrov. Skupna
vrednost predloženih projektov je znašala
11,6 milijona evrov.
Decembra 2010 je bil objavljen razpis za
izvedbo ukrepov zmanjšanja rabe električne
energije v industriji in storitvenem sektorju za
obdobje 2011-2013 v skupni višini 6,5 milijona
evrov. Na prvih pet odpiranj je prispelo 29
vlog. Sredstva so bila odobrena za 23 projektov
v skupnem znesku 2 milijona evrov. Skupno
ostaja tako na razpolago še 4,5 milijone evrov
za obdobje do leta 2013.

V okviru razpisa za učinkovito prenovo javne
razsvetljave je do konca leta skupno
prispelo 18 vlog. Od tega se je 16 vlog
nanašalo na izvedbo projekta v eni sami
občini, dve vlogi pa sta bili konzorcijski,
skupno se je tako prijavilo 32 občin.
Dodeljenih je bilo 2,7 milijona evrov, na
razpolago za nadaljnja odpiranja pa ostaja
še 11,3 milijona evrov.
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Na Direktoratu za energijo so v letu
2011 odobrili 71 vlog. Skupna vrednost
predlaganih projektov je znašala 28,8
milijonov
evrov,
zanje
je
bilo
dodeljenih
8,9
milijona
evrov.
Najmanjša vrednost projekta je bila 66
tisoč evrov; gre za projekt vgradnje
kotla na lesno biomaso, najvišja
vrednost projekta pa je znašala 2,3
milijona evrov za projekt daljinskega
ogrevanja.
Ministrstvo za gospodarstvo je v letu 2011
sodelovalo tudi pri izvedbi dveh razpisov
na področju energetske sanacije javni
stavb. Aprila je bil objavljen 19,6 milijona
evrov vredni razpis za energetsko sanacijo
srednjih šol in dijaških domov, ki je bil
izveden v sodelovanju z Ministrstvom za
šolstvo in šport. Skupno je bila odobrena
energetska sanacija 18 srednjih šol in
dijaških domov. Z nepovratnimi sredstvi v
višini 19,4 milijonov evrov bodo v letih
2012 in 2013 realizirani projekti v višini
21,4 milijona evrov.
Drugi razpis, ki ga je Ministrstvo za
gospodarstvo izvedlo z Ministrstvom za delo
družino in socialne zadeve, je bil objavljen
julija v višini 20 milijonov evrov. Cilj
razpisa je bila energetska sanacija domov
za starejše, ki so v lasti države. 20
domovom za starejše občane so bila
dodeljena nepovratna sredstva v višini 19,4
milijona evrov, z njimi pa bodo realizirani
projekti v skupni investicijski vrednosti 27
milijonov evrov.
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Energetska sanacija v Splošni bolnišnici Novo mesto
Septembra 2011 se je končala I. faza energetske sanacije v Splošni bolnišnici Novo mesto, ki je
trajala od februarja 2011. Obenem se začenja II. faza, ki posega na optimizacijo ogrevalnih,
hladilnih in klimatskih sistemov ter energetsko varčno razsvetljavo. V I. fazi so bila izvedena dela
na zamenjavi stavbnega pohištva, izolaciji fasade in podstrešja na kirurški zgradbi in veznem
traktu ter zamenjava oken na upravni zgradbi. Zaradi bližajoče ogrevalne sezone so bili zamenjani
radiatorski ventili s kakovostnimi termostatskimi ventili na vseh radiatorjih v prostorih bolnišnice,
kar sodi že v II. fazo sanacije.
Dela so se pričela na zamenjavi stavbnega pohištva. Zamenjanih je bilo 546 oken. Staro, leseno
stavbno pohištvo, ki ni več ustrezalo novim energetskim zakonskim zahtevam, so zamenjali z visoko
kakovostnim stavbnim pohištvom, ki je sestavljeno iz ojačanih plastičnih profilov in trojno
zasteklitvijo. Vsa okna imajo zamenjano notranjo in zunanjo okensko polico ter nova senčila. Okvir
okenske odprtine je z notranje strani dodatno toplotno izoliran, sistem vgradnje stavbnega pohištva pa
je bil izveden po evropsko priznanem RAL standardu.

Pred zamenjavo oken in senčil ter po njej.

Foto: Splošna bolnišnica Novo mesto

V prostorih celotne bolnišnice je bilo na vseh radiatorjih zamenjanih 1430 navadnih, ročnih ventilov s
termostatskimi. Izvedena je bila tudi zamenjava priprave demi vode, ki se izvaja preko popolnoma
avtomatiziranega sistema reverzne osmoze, ki omogoča bistveno manjše doziranje kemikalij in
nadaljnjo uporabo odpadne vode v druge tehnološke namene. Poleg tega so izvedli tudi energetsko
sanacijo razsvetljave na podzemnih povezovalnih hodnikih, dveh stopniščih in na veznih traktih
kirurške zgradbe. Na notranji razsvetljavi so bile zamenjane svetilke s priključno močjo 2x16W, kar
pomeni približno 10% zmanjšanje nazivne moči, pomembno je, da je večina teh svetilk v funkciji
neprekinjeno. Največje prihranke pričakujejo na zunanji razsvetljavi, kjer je bilo zamenjanih 77
svetilk, priključna moč svetilke pa se je iz 2x125W zmanjšala na 35W pri enaki osvetljenosti površin.
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Vzporedno z zamenjavo oken je tekla tudi izolacija 5.500 m2 fasade. Uporabljena tehnologija je
sistem prezračevalne fasade, ki je približno 10 odstotkov dražja kot kontaktna (z upoštevanjem vseh
stroškov in zahtevanimi parametri po PURES-u), vendar sta kakovost in trajnost nekajkrat preseženi.
Kjer tehnološko ni bilo možno izvesti prezračevalne fasade, se je izvedla kontaktna fasada z
identičnimi tehničnimi karakteristikami. V sklopu projekta je potekala tudi izolacija podstrešja
kirurške zgradbe in veznega trakta na površini 3500m2.
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Vodja službe za tehnično
oskrbo in energetiko ter vodja
projekta energetske sanacije
Božidar Podobnik pravi, da vsa
izvedena dela tečejo v skladu z
zastavljenimi načrti in že
kažejo ustrezne prihranke. O
končnih učinkih investicije še
ne morejo govoriti, dokler
projekt
ni
zaključen,
ocenjujejo pa, da se bo poraba
osnovnih energentov, izražena
v
kWh/m2,
zmanjšala
iz
predhodnih
520
na
330.
Rezultati
prve
ogrevalne
sezone po do sedaj izvedenih
delih so optimistični, dodaja
Podobnik.

Pred in po zamenjavi
prezračevalne fasade.
Foto: Splošna bolnišnica Novo mesto

V letu 2012 bo energetska sanacija bolnišnice
zaključena. Trenutno je v postopku javnege
naročila za dograditev obstoječih energetskih
naprav in trigeneracije. Z omenjenim sistemom se
poveča izkoriščenost zemeljskega plina iz približno
34% na 73%. Izboljšan bo tudi centralni nadzorni
sistem delovanja energetskih naprav.

Celotna
dosedanja
izvedba
investicije
Energetske
sanacije
bolnišnice je sofinancirana s strani
Evropske
unije
in
Republike
Slovenije.
Vrednost
dosedanjih
izvedb je znašala 2.500.000 evrov.
Nepovratna sredstva predstavljajo
90% upravičenih stroškov, od tega
predstavljajo namenska sredstva
Kohezijskega sklada 85%, sredstva
Republike
Slovenije
pa
15%
investicije.
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Evropski socialni sklad

Kako Evropski socialni sklad izboljšuje položaj žensk v
Sloveniji?
Ob priložnosti praznovanja 8. marca,
Mednarodnega dneva žensk, smo na
Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo, ki je pristojno za črpanje
sredstev evropske kohezijske politike,
preverili, kaj je najstarejši evropski sklad v
Sloveniji storil za ženske. Ženske danes v
Sloveniji predstavljajo skoraj polovico
delovne sile, kljub temu se žal še vedno
srečujejo z omejitvami na trgu dela. Prav
Evropski socialni sklad (ESS), čigar osrednji
cilj je doseganje večje zaposlenosti in
socialne vključenosti, pa namenja posebno
pozornost ranljivim skupinam prebivalstva,
ki se srečujejo z večjo stopnjo tveganja
socialne
izključenosti
in
neenakih
možnosti.
Na področju ESS je bilo tako v programe Zavoda
Republike Slovenije za zaposlovanje s področja
Aktivne
politike
zaposlovanja
(npr.
Institucionalno
usposabljanje,
Priprava
za
potrjevanje nacionalne poklicne kvalifikacije,
Usposabljanje na delovnem mestu, Formalno
izobraževanje, Znanje uresničuje sanje, Zaposli
me, Priložnost zame, itd.) od začetka
programskega obdobja leta 2007 do konca
januarja 2012 vključenih skupno 37.459 žensk,
ocenjena vrednost vseh finančnih sredstev, ki so
jim bila namenjena pa znaša 83.226.600,00
evrov.
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Foto: Matevž Kostajnšek

Pri tem velja izpostaviti tudi programe
spodbujanja zaposlovanja. Tako je bilo na
primer v program spodbujanja zaposlovanja
starejših brezposelnih vključenih 352 žensk, v
program spodbujanja zaposlovanja mladih
brezposelnih 120 žensk, v program spodbujanja
zaposlovanja za krajši delovni čas 948 žensk, v
program spodbujanja zaposlovanja dolgotrajno
brezposelnih pa 644 žensk, vse skupaj pa so
prejele 13.143.300,00 evrov.

Foto: Matevž Kostajnšek

Poleg tega je bilo 5.365 ženskam izplačanih
24.142.500,00
evrov
subvencij
za
samozaposlitev. Namen omenjenega programa
ESS je ustvarjanje novih zaposlitvenih možnosti s
spodbujanjem podjetništva v obliki subvencij za
samozaposlitev ter neprekinjena ohranitev
samozaposlitve za obdobje najmanj dveh let.
Ciljna skupina programa so brezposelne osebe in
iskalci zaposlitve, katerih zaposlitev je
ogrožena. Subvencija za samozaposlitev v višini
4.500 evrov se izplača v enkratnem znesku po
realizaciji samozaposlitve in v roku, ki je
določen v pogodbi o dodelitvi subvencije za
samozaposlitev.

Subvencijo za samozaposlitev je pred tremi leti prejela tudi
prevajalka in lastnica podjetja Nataša Pregl
Toplo, sončno jutro. Hčerki v miru odpeljem v vrtec, si naredim zdrav zajtrk in se odpravim na
tek. To je le eden od scenarijev mojega podjetniškega vsakdana. Drugi je ta, da ob kupu praznih
skodelic bedim dolgo v noč, včasih do jutra. Včasih ves vikend. Med dopustom in takrat, ko
zbolim. Rdeča nit je neodvisnost. Možnost, da se o vsem odločam sama. Možnost, da si sama
razporejam svoj čas. Te svobode ne dam.
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Ko pa sem leta 2009 ostala brez službe, sem bila seveda
izgubljena. Kako naprej? Pogumno, kako pa drugače! Prek
Zavoda za zaposlovanje RS sem zaprosila za nepovratno
subvencijo za samozaposlitev v višini 4 500 evrov, ki se
črpa iz Evropskega socialnega sklada. S temi zagonskimi
sredstvi, hkrati pa z veliko volje in odločnosti, sem postala
samostojna prevajalka.
Držim se dveh pravil – nikoli ne stokam o slabem stanju v
državi in nikoli ne čakam, da mi bo kaj padlo na mizo. Dela
je dovolj, le poiskati ga je treba. In se truditi, da si
resnično dober v tem, kar počneš. Prizadevam si, da sem
hitra, zanesljiva in prijazna, hkrati pa stojim za svojo
vrednostjo in svojo ceno.

Foto: osebni arhiv Nataše Pregl

Tudi projekt pridobitve certifikata
»Družini prijazno podjetje« v
okviru ESS, ki smo ga predstavili v
februarskem E-kotičku, je eden
izmed dejavnikov,
ki lahko
pozitivno vplivajo na zadovoljstvo
zaposlenih
in
ustvarjanje
pozitivnega delovnega ozračja.
Pozitivno vpliva na zmanjševanje
diskriminacije pri zaposlovanju in
krepitvi enakih možnosti ter je
med drugim instrument družbene
odgovornosti podjetij. Prijavitelj s
pridobljenim certifikatom tako
prispeva tudi k zmanjševanju
diskriminacije pri zaposlovanju
zaradi spola ali družinskega
statusa.

Po dveh letih sem s.p. spremenila v d.o.o., vmes rodila,
med porodniškim "dopustom" cele noči preživela za
računalnikom, danes pa mi z natančno organizacijo vsakega
dneva uspeva, da ob vseh obveznostih vedno najdem čas
zase in za družino. Delam odgovorno in veliko in nikoli
nisem na bolniški, hkrati pa imam neskončno svobodo in
možnost, da izkoristim svoje potenciale. Kot ženska, kot
mama in kot nekdo, ki želi uresničiti svoje sanje.
Evropski statistični urad Eurostat je ob letošnjem mednarodnem
dnevu žensk objavil izbor demografskih podatkov o ženskah v EU.
Podatki kažejo, da je bilo leta 2011 v EU v starostni skupini nad
65 let skoraj 40% več žensk kot moških; v Sloveniji je v tej
starostni skupini skoraj 153 žensk na 100 moških. V vseh državah
članicah je tveganje revščine ali socialne izključenosti za ženske
večje kot za moške. Največje razlike med ogroženimi ženskami in
moškimi so bile zabeležene v Italiji, Avstriji in Sloveniji,
najmanjše pa v Estoniji, Latviji in Madžarski, kjer razlika znaša
manj kot eno odstotno točko. Stopnja zaposlenosti žensk v
starosti od 25 do 64 let v EU je v letu 2010 znašala 63,8%,
medtem kot je bila ta stopnja pri moških 77,5%. V Sloveniji je
stopnja zaposlenosti žensk znašala 68,8%, pri moških pa je
znašala 76,4%.
Podatki Predstavništva Evropske komisije v Sloveniji
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Evropski sklad za regionalni razvoj

Kongresni hotel Wellness Park Laško**** Superior
Na lepi lokaciji tik ob reki Savinji leži nov hotel Wellnes Park Laško, zadnja pridobitev na
področju obstoječega kompleksa Zdravilišča Laško. Sodobna zunanjost hotela in notranja
ureditev ter številne dodatne storitve, ki so na voljo gostom v okviru bivanja so pripomogli, da je
hotel v letu 2011 pridobil kategorijo 4* Superior. Izgradnja Kongresnega hotela predstavlja
nadgradnjo objekta Termalni center, ki je bil zgrajen v I. fazi in Wellness hotela zgrajenega v II.
fazi gradnje Term Laško in predstavlja zaključek celote Wellness parka Laško.

Foto: Wellness Park Laško

V sklopu hotela Wellness Park Laško, ki v celoti izpolnjuje standarde kongresnega hotela, kot jih v
skladu z mednarodnimi kriteriji na tem področju postavlja Zavod - Kongresnoturistični urad, se nahaja
tudi Kongresni Center, ki lahko sprejme do 1.100 udeležencev kongresov in seminarjev. Na 3.700 m 2
lahko obiskovalci izbirajo med 7 sodobno opremljenimi kongresnimi dvoranami in tremi sejnimi
sobami. Posebnost je osrednja večnamenska dvorana, ki sprejme do 490 gostov, ter Gala dvorana za
100 udeležencev, primerna za poročna slavja in razne bankete. Ponudba hotela Wellness Park Laško se
je z zaključkom investicije povečala za 84 dodatnih sob, od tega so gostom na voljo tudi štirje
družinski apartmaji. V letu 2011 je Kongresni hotel Wellness Park Laško**** Superior ustvaril 19.350
nočitev in 34 novih delovnih mest.
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Projekt izgradnje hotela je bil sofinanciran v okviru javnega razpisa Ministrstva za gospodarstvo Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva - Turistična infrastruktura, ki je bil objavljen v letu 2007.
Projekt se je začel izvajati oktobra 2008 in je bil zaključen v letu 2011.
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Neposredne potrditve

Foto: Wellness Park Laško

Celotna vrednost investicije je znašala 23
milijonov evrov, vrednost sofinanciranja iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj je bila 4
milijone evrov.

Hotel Wellness Park Laško****
Superior je v letu 2011 pridobil
EU znak za okolje za turistične
namestitve - EKO Marjetica, ki v
Evropski uniji in v Sloveniji velja
za uradni okoljski znak.
8
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RAZPISI
Evropski socialni sklad
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je potrdila naslednje javne razpise in programe, ki
jih izvajajo posredniška telesa v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007 – 2013:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
1.

Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (VKO) za
delodajalce in njihove zaposlene. Namen programa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s
krepitvijo služb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreže izvajalcev vseživljenjske karierne
orientacije. Tako se zaposlenim omogoči večjo dostopnost in kvaliteto razvoja njihovih karier.
Javni sklad RS za razvoj kadrov in štipendije bo predhodno z javnim razpisom izbral izvajalce
vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki bodo izvajali storitve VKO za delodajalce in zaposlene.
Javni razpis za izbor izvajalcev (VKO) je razpis odprtega tipa, v okviru katerega je predvidenih še pet
rokov za oddajo vlog: Naslednji rok je 1. 9. 2012.
Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izborizvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/

2.

Certifikat Družini prijazno podjetje
Predmet tega poziva je zbiranje prijav pravnih oseb v zasebni in javni lasti (v nadaljevanju: prijavitelji)
za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno podjetje iz sredstev
Evropskega socialnega sklada v letu 2012.
Pridobitev certifikata je svetovalni ter revizorski postopek, ki pomaga delodajalcem uvajati ukrepe za
boljše upravljanje s človeškimi viri s poudarkom na usklajevanju poklicnega in družinskega življenja
zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev.
Prijavitelji na javni poziv se lahko vključijo v postopek pridobitve osnovnega certifikata Družini prijazno
podjetje od 26. 1. 2012 dalje. Poziv je omejen in se za leto 2012 zaključi ob zapolnitvi mest.
Več informacij: http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/javni-poziv-za-sofinanciranje-2012/

3.

Program »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«
Namen programa je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin, ter spretnosti brezposelnih oseb,
katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, spodbujanje
zaposlovanja udeležencev usposabljanja pri delodajalcih, izvajalcih projektov v okviru programa
»Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«.
Cilji programa so ustvariti ali izboljšati zaposlitvene možnosti vključenih brezposelnih oseb po
zaključenem usposabljanju, povečati konkurenčnost vključenih udeležencev na trgu dela, zaposliti pri
delodajalcu vsaj tretjino vključenih udeležencev, ki se bodo pri njem usposabljali na delovnem mestu.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programa znaša 10.000.000,00
EUR. Od tega prispevek Skupnosti predstavlja 85% vrednosti operacije ali 8.500.000,00 EUR, nacionalna
udeležba pa predstavlja 15 % vrednosti operacije ali 1.500.000, 00 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 10. 2. 2011 do 31. 10. 2013.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/
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Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva II
Namen javnega razpisa je spodbujanje dostopa do usposabljanja in zaposlovanja ranljivih ciljnih skupin
na trgu dela z razvojem dejavnosti socialnega podjetništva kot trajnega opravljanja dejavnosti s
proizvodnjo in prodajo proizvodov ali opravljanjem storitev na trgu dela, pri čemer ustvarjanje dobička
ni izključni niti glavni cilj opravljanja dejavnosti. Sofinancirani bodo projekti, ki bodo razvijali tržne
dejavnosti (proizvodnjo, prodajo proizvodov ali storitev) v skladu z načeli socialnega podjetništva kot jih
opredeljuje Zakon o socialnem podjetništvu in bodo prispevali k ustvarjanju delovnih mest, socialni
integraciji in poklicni reintegraciji ranljivih skupin na trgu dela.
Cilj javnega razpisa je podpreti projekte, ki bodo z razvijanjem dejavnosti socialnega podjetništva
osebam iz ranljivih ciljnih skupin zagotavljali zaposlitve in ustvarjali nova delovna mesta. Javni razpis je
namenjen sofinanciranju naslednjih dejavnosti:
- razvoj novih ali širitev obstoječih tržnih dejavnosti,
- usposabljanje oseb iz ranljive ciljne skupine za delo v okviru razvite tržne dejavnosti,
ustvarjanje novih delovnih mest za zaposlitev oseb iz ranljive ciljne skupine v okviru razvite tržne
dejavnosti.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012, 2013, 2014 in 2015 za
izvedbo javnega razpisa je 4.500.000,00 EUR. Od tega znaša prispevek Skupnosti EU 85% vrednosti
operacije ali 3.825.000,00 EUR, nacionalna udeležba pa predstavlja 15% vrednosti operacije ali
675.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je 3. 4. 2012.
Obdobje upravičenosti izdatkov traja od 3. 2. 2012 do 31. 12. 2015.

Kohezijski e-kotiček 3/2012
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Več informacij:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/evropski_socialni_sklad/ess_ja
vni_razpisi_in_pozivi/jr_socialno_podjetnistvo/

Foto: Matevž Kostajnšek
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RAZPISI
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
1.
Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008,
2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen javnega povabila je večja dostopnost izobraževanja, povečanje splošne izobraženosti odraslih do
zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih možnosti posameznikov. Program je namenjen
odraslim, ki so v dopolnjeni starosti 25 do 64 let, pridobili višjo raven izobrazbe do vključno V.
stopnje v šolskih letih od 2007/2008 do 2012/2013.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od
tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 EUR.
Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoložljivih sredstev oziroma do
15. 7. 2013.

Več informacij in vsa dokumentacija javnega povabila bo na voljo na spletni strani Javnega sklada RS
za razvoj kadrov in štipendije: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-inobjave/naslovnica/razpis/n/sofinanciranje-solnin-izobrazevanje-odraslih-2007-2013-107-jp/

2.
Vseživljenjsko učenje ravnateljev –usposabljanje za vodenje šol in vrtcev II
Cilj projekta je izboljšati vzgojno izobraževalne programe znotraj formalnega vzgojno izobraževalnega
sistema v povezavi s povečanjem zaposlitvenih sposobnosti ter v povezavi z vlaganjem v znanje in
inovacije ter vzpostavitvi privlačnega poslovnega okolja, v učne programe in načine poučevanja
vgrajevati predvsem tiste kompetence, ki dokazano vplivajo na zmožnost učinkovitega vključevanja v
nadaljnji študij oziroma na sposobnosti zaposlovanja in možnosti iskanja zaposlitev na trgu dela.
Projekt se bo izvajal od 1. 12. 2011 do 31. 8. 2013.
Več informacij: http://www.solazaravnatelje.si/

3.

Program »Spodbujanje izvajanja programov Popestrimo šolo v letih 2011, 2012, 2013 in 2014«

Namen programa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli
(v nadaljevanju učitelji) na individualne potrebe učencev in povečati sposobnost šole, da se hitro
odzove na spremembe v lokalnem okolju. Spodbuja se k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela
v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc:
sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in
državljanske kompetence, samoiniciativnost in podjetnost ter kulturna zavest in izražanje. S
spodbujanjem navedenih oblik dela bodo imele šole možnost, da se v večji meri posvetijo vzgojnoizobraževalnim potrebam učencev (otrokom z učnimi težavami, otrokom iz ranljivih skupin in s
posebnimi nadarjenostmi itd.) in da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih aktivnosti, le te
razvijejo.
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Aktivnosti bodo v okviru šol izvajali učitelji, ki bodo svoje znanje uporabili tako v učinkovitem
prevzemanju in izvajanju novih nalog, kot tudi v posredovanju znanja. Program odpira tudi možnost
novih zaposlitev za učitelje, in sicer v obliki zaposlitev za polni ali polovični delovni čas, ponuja pa tudi
možnost t.i. povečanja delne delovne obveznosti do polne delovne obveznosti.
Cilj programa je vključiti 75 vzgojno izobraževalnih ustanov oziroma javnih zavodov, ki izvajajo
javnoveljavni program osnovne šole, v izvajanje programov, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc
in sposobnosti (npr. učenje učenja, socialne (in državljanske) sposobnosti, samoiniciativnost (in
podjetnost), kulturna zavest in izražanje).
V okviru programa bosta objavljena dva javna razpisa - za šolsko leto 2011/2012 in za šolski leti
2012/13 ter 2013/2014.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo Ministrstvo za šolstvo in šport namenilo v letih
2011, 2012, 2013 in 2014 za sofinanciranje aktivnosti je 4.257.690,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU
85 odstotkov vrednosti projekta ali 3.619.036,50 EUR, nacionalna udeležba pa 15 odstotkov vrednosti
projekta ali 638.653,50 EUR.

Kohezijski e-kotiček 3/2012
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RAZPISI

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitevsredstev-za-izvajanje-programov-popestrimo-solo-20112012-122-jr-po/

4.

Javni razpis za sofinanciranje vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces v
letih 2011-2013
Namen javnega razpisa je spodbuditi mobilnost visokošolskih učiteljev in drugih strokovnjakov, ki bodo
na visokošolskem zavodu prispevali k izmenjavi strokovnega znanja in izkušenj v okviru študijskih
programov, razvoju študijske dejavnosti in h krepitvi mednarodnega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2011, 2012 in 2013 za
sofinanciranje aktivnosti vključevanja gostujočih visokošolskih učiteljev v pedagoški proces, je
870.109,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85 % vrednosti projekta ali 739.592,65 EUR in nacionalna
udeležba 15 % vrednosti projekta ali 130.516,35 EUR. Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev v letu
2011 je 585.462,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je za drugo odpiranje do 31. 5. 2012 do 14. ure.
Celotna razpisna dokumentacija je na:
http://www.svlr.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article//2708/

5.

Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih
Namen javnega razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem
raziskovalcev in razvojnikov v interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah in s tem podpora
podjetjem pri krepitvi njihovih razvojnih ter inovacijskih sposobnosti.
Cilj javnega razpisa je krepitev raziskovalno razvojnih skupin, ki še nimajo raziskovalno razvojnih
oddelkov ali skupine v podjetjih, ki načrtujejo krepitev obstoječih raziskovalno razvojnih oddelkov ali
skupin s specialističnimi znanji na novih raziskovalno razvojnih področjih. Rezultat programa,
prijavljenega in odobrenega na javnem razpisu po zaključku financiranja je vzpostavljena nova
raziskovalno razvojna skupina v podjetju, registrirana v Evidenci izvajalcev raziskovalne in razvojne
dejavnosti pri Agenciji za raziskovalno dejavnost.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo namenilo v letih 2012 in 2013 ter 2014 za
izvedbo javnega razpisa je 20.000.000,00 EUR. Od tega znaša prispevek EU 85% vrednosti projekta ali
17.000.000,00 EUR in nacionalna udeležba 15% vrednosti projekta ali 3.000.000,00 EUR.
2. rok za oddajo vloge, ki je bil predviden za 9.1.2012 zaradi porabe vseh sredstev ne bo odprt, 3. rok
za oddajo vloge je 21. 5. 2012 do 12. ure, 4. rok za oddajo vloge pa je 3. 9. 2012.
Več informacij:
http://www.mvzt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=974

www.eu-skladi.si
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RAZPISI
Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 (DOLB 3)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove
sisteme DOLB in mikro sisteme DOLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo obstoječ
daljinski sistem ali gradijo novo kotlovnico s kotli na lesno biomaso kot vir za obstoječe daljinsko
omrežje.
Razpisana sredstva: 17,2 mio EUR; od tega 5,0 mio EUR za leta 2012, 2013 in 2014; ter 2,1 mio EUR za
leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG najmanj 45 dni pred
datumom oddaje vloge. Roki za oddajo vlog odpiranja so vsak prvi delovni četrtek v mesecu marcu,
juniju, septembru in decembru.
Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=905

2.

Javni razpis za sofinanciranje energetsko učinkovite prenove javne razsvetljave v letih 2011-2013
(UJR 1)
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite
prenove javne razsvetljave za obdobje 2011-2013. Finančne spodbude so namenjene občinam za naložbe
v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrževalne posege in rekonstrukcije
obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje energetske učinkovitosti sijalk in svetilk.
Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000 EUR za leto 2013
Roki za oddajo vlog: 30.11.2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu.
Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=906

3.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2014
(KNLB 3)
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih
naprav na lesno biomaso (v nadaljevanju: KNLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v
vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi
kotlovnici na lesno biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.
Razpisana sredstva: 9,0 mio EUR; od tega 1,0 mio EUR za leto 2011, 2,3 mio EUR za leta 2012, 2013 in
2014; ter 1,1 mio EUR za leto 2015
Roki za oddajo vlog: Razpis je odprt do porabe sredstev oziroma najkasneje do 5. 9. 2013, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MG na naslovu
http://mg.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge. Roki za oddajo vlog so vsak prvi delovni
četrtek v mesecu marcu, juniju, septembru in decembru.
Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901
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Javni razpis za sofinanciranje operacij za povečanje učinkovitosti rabe električne energije v
gospodarstvu za obdobje 2011 do 2013 – UREE1
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov za povečanje
učinkovitosti rabe električne energije za obdobje 2011 do 2013 – UREE1. Finančne spodbude so
namenjene investitorjem v gospodarstvu za naložbe v vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in
regulatorjev ter krmilno regulacijske opreme.
Razpisana sredstva: 6.5 mio EUR (sredstva za pokritje upravičenih stroškov), od tega 2.0 mio EUR v letu
2011, 2.0 mio EUR v letu 2012 in 2.5 mio EUR v letu 2013
Roki za oddajo vlog: od 2. 3. 2011 v trimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v mesecu, do
porabe sredstev.
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Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=893

Foto: DG Regio
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OBVESTILA
V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) se je Služba Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) ukinila. Delovno področje
evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja je prevzelo Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na spletnem portalu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji www.eu-skladi.si, so navedene
načrtovane aktivnosti v okviru kohezijske politike v okviru vseh treh operativnih programov, podrobnosti o
posameznih razpisih ter potrjenih projektih/prejemnikih sredstev.
Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji, se lahko obrnete na kontaktne osebe za informiranje in obveščanje javnosti pri
organu upravljanja:

Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Evropski sklad za regionalni razvoj: Anja Močnik, anja.mocnik@gov.si
Evropski socialni sklad: Mateja Mejavšek, mateja.mejavsek@gov.si
Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/razpisi#c1=upravicenec&c0=5.
Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani:
http://www.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40

Urad vlade za komuniciranje
Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom
Slovenije v EU vsak delavnik od 9. do 19. ure.
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko
pošljete na elektronski naslov euskladi.svlr@gov.si.

Želimo vam prijetno branje!
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