Kohezijski e-kotiček
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

Razvijamo se s sredstvi EU

Kolesarjenje med
Podčetrtkom in Rogaško
Slatino

Avgust 2012

številka 45

NAGRADNI FOTONATEČAJ
Evropske komisije
Nagradni kviz

8. september 2012

www.eu-skladi.si

Ob hitri in stalni rasti števila motornih vozil v
zadnjem času posvečamo vedno večjo pozornost
varnosti v prometu in negativnim vplivom na okolje.
Onesnaţevanje zraka in hrup ter obremenjenost
centrov mest z motornimi vozili lahko v veliki meri
zmanjšamo na preprost način – z uporabo kolesa. Če
upoštevamo še, da veliko privarčujemo pri energiji,
je kolo za okolje najsprejemljivejša in najprijaznejša
osnovna mobilnost.
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S kolesom po sledeh evropskih sredstev med Podčetrtkom in
Rogaško Slatino

Kolesarjenje se hitro razvija tudi kot turistična
dejavnost in postaja celo ekonomsko pomembna
veja. Vse več ljudi se, bodisi iz turističnih, športnoljubiteljskih ali preventivno-zdravstvenih razlogov,
ukvarja z rekreacijskim kolesarjenjem v čistem
prijaznem okolju zunaj velikih mest ali pa izbere
celo kolesarski dopust. Za turistične kolesarje ima
Slovenija številne prednosti, kot so pestra
razporejenost turističnih središč, majhne razdalje,
veliko naravnih in kulturnih znamenitosti, relativno
čisto okolje, ugodna geografska lega in moţnost
povezave
z
evropskimi
kolesarskimi
potmi.
Kolesarsko omreţje tako postaja del turistične
ponudbe in je zelo zaţelena infrastruktura na vseh
področjih.
Prav zato ţelimo v Sloveniji zgraditi ustrezne daljinsko-potovalne kolesarske povezave in s tem spodbujati
rekreativno in turistično kolesarjenje – tudi s pomočjo evropskih sredstev. V okviru Operativnega programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 je skoraj 5,5 milijona evrov evropskih sredstev
namenjenih izgradnji drţavnega kolesarskega omreţja. Del tega je tudi poldrugi kilometer dolg kolesarski
odsek Podčetrtek-Imeno, ki ga v višini 1,19 milijona evrov sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj in je
del kolesarske povezave na razdalji Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli. Če boste z nami kolesarili
8. septembra (več informacij o dogodku sledi v nadaljevanju E-kotička), si ga boste lahko tudi sami ogledali.
Sicer pa so drţavna in evropska sredstva zagotovljena še za 5 kolesarskih projektov: Kranjska Gora–Gozd
Martuljek–Jesenice, Jesenice–Lesce–Bled, Brezovica–Vrhnika–Logatec in Miren–Vrtojba–Nova Gorica–Kanal in
Škofije-Koper-Piran-meja s Hrvaško.
Poleg tega lahko kolesarske povezave gradijo tudi lokalne skupnosti v okviru Operativnega programa krepitve
regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013. Občina Podčetrtek, kjer bomo začeli in končali naše
kolesarjenje, je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobila 456.759,00 evrov za kolesarsko stezo od
Pristave pri Mestinju do Vonarja. S tem je povečala atraktivnost turističnega območja Obsotelja in Savinjske
regije ter razširila mreţo kolesarskih poti na sosednje občine. Takšna kolesarska povezava omogoča turistom
Term Olimia in obiskovalcem območja varno kolesarjenje ter spoznavanje naravnih in kulturnih znamenitosti
širšega območja Obsotelja, lokalnemu prebivalstvu pa prevoz na delo in moţnost dodatne rekreacije.
Kolesarjenje pozitivno vpliva tako na telesno kot na duševno zdravje in počutje, pa tudi na naše intelektualne
sposobnosti. Pomeni vitalnost in sproščenost in si vsekakor zasluţi, da ga vključimo v naš vsakdanjik ali pa mu
namenimo vsaj kak prost dan. Zakaj ne bi bila to sobota 8. septembra?
Vabljeni na kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino in ogled zanimivih projektov, ki smo jih
sofinancirali z evropskimi sredstvi.
Matija Vilfan
v. d. generalnega direktorja
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko
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DOGODKI
Razvijamo se s sredstvi Evropske unije
Kolesarjenje med Podčetrtkom in Rogaško Slatino
Veliki informativni dogodek informiranja in obveščanja javnosti o evropski kohezijski
politiki v Sloveniji
8. september 2012, Podčetrtek – Rogaška Slatina
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne sklade
in Kohezijski sklad kot vsako leto organizira veliki informativni dogodek informiranja in obveščanja
javnosti o evropski kohezijski politiki v Sloveniji, ki bo letos potekal 8. septembra 2012 v obliki
kolesarjenja po občinskih cestah in kolesarskih povezavah med Podčetrtkom in Rogaško Slatino, ki so bile
sofinancirane z evropskimi sredstvi.

Foto: MGRT

Dogodek organiziramo z ţeljo seznaniti javnost o projektih sofinanciranih z evropskimi sredstvi in o pozitivnih
učinkih, ki jih prinaša evropska kohezijska politika Sloveniji. Med kolesarjenjem si boste lahko ogledali tudi
sofinancirane projekte: Večnamensko športno dvorano in Terme Olimia v Podčetrtku ter Ljudsko univerzo in
Mreţni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega v Rogaški Slatini, kjer bodo potekale zanimive
predstavitve. Na stojnicah v Podčetrtku boste lahko cel dan spremljali, kako odpadki dobivajo novo ţivljenje v
rokah predstavnikov Centra ponovne uporabe ter dobili vse informacije povezane z evropskimi sredstvi.
Zbor kolesarjev bo v soboto, 8. 9. 2012 ob 10.00 pri Večnamenski športni dvorani v Podčetrtku, zaključek
pa v Termah Olimia predvidoma ob 16.00 s krajšim kulturnim programom.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo v sodelovanju z Direkcijo za ceste zagotovilo vse potrebne
ukrepe za varno kolesarjenje, zato je na dogodek obvezna prijava. Vsak udeleţenec kolesari na lastno
odgovornost in s svojo kolesarsko opremo. V primeru slabega vremena kolesarjenje odpade, projekte pa si
bomo ogledali s cestnim vlakom. Dogodek je brezplačen. Udeleţenci bodo deleţni okrepčila.
Več informacij in prijava na dogodek na http://www.eu-skladi.si.
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V času recesije je kolesarjenje odlična varčna alternativa za prometno komuniciranje pri dnevnih migracijah, je
zelo učinkovita oblika za sproščanje in rekreacijo ter dober prispevek k varčevanju v zdravstvu. Povečanje uporabe
kolesa kot prevoznega sredstva ima pozitivne učinke tudi na okolje in varčevanje z energijo. Kolesarjenje pa lahko
poveţemo tudi s podjetniškimi moţnostmi za zasluţek in turizmom ter tako zagotovimo nekaj novih delovnih mest.
Vzporedno s spodbujanjem je treba poskrbeti tudi za varnost kolesarjev z ustrezno izgradnjo primerne kolesarske
infrastrukture. Glede na recesijo je treba poiskati ustrezno razmerje med tem, kako racionalizirati stroške, poiskati
nove vire financiranja in kako poskrbeti za populariziranje ter spodbujanje kolesarstva in obenem izboljšati
prometno varnost za kolesarje.
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Državno kolesarsko omrežje

Direkcija Republike Slovenije za ceste, ki je glede na zakonodajo zadolţena za izvedbo drţavnega kolesarskega
omreţja, načrtuje porabo razpoloţljivih sredstev, v največji moţni meri, po načelu, da se zagotovi čim večja
prometna varnost in prevoznost cest. Glede na splošno pomanjkanje sredstev se večje, finančno zahtevnejše
samostojne daljinske drţavne kolesarske projekte zunaj naselja, namenjene predvsem potovalno-turističnemu in
rekreativnemu kolesarjenju, izvaja s pomočjo sofinanciranja iz drugih virov (PHARE, Interreg, Strukturni skladi,
občine, druga ministrstva in podobno). Večinoma so to prednostni projekti, ki se navezujejo na ţe izvedeno
kolesarsko omreţje v sosednjih drţavah. Izgradnja načrtovanega drţavnega kolesarskega omreţja se izvaja
postopno. Nove kolesarske povezave v obliki samostojnih kolesarskih poti se gradijo tam, kjer ni primernih
obstoječih cest, ki bi jih z ustrezno preureditvijo lahko izkoristili tudi za vodenje kolesarskega prometa.
Zaradi recesije se je deleţ vlaganj namenjenih za reševanje varnega odvijanja kolesarskega prometa nekoliko
zmanjšal, vendar je Slovenija glede na porast potreb po novih kolesarskih površinah na območju celotnega ozemlja
uspela umiliti padec vlaganj zaradi pridobitve finančne pomoči EU skladov. Trenutno je v okviru proračuna
Direkcije RS za ceste 19 aktivnih izključno kolesarskih projektov, od tega je Direkcija Republike Slovenije za ceste
nosilni partner pri izvedbi 6 atraktivnih drţavnih kolesarskih projektov, ki se v okviru Strukturnih skladov
sofinancirajo s pomočjo evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007-2013.
Projekti so vključeni v Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture v okviru prioritetnega
projekta Izgradnja kolesarskih povezav, in sicer: Kranjska Gora - Gozd Martuljek - Jesenice, Jesenice - Lesce - Bled,
Brezovica - Vrhnika - Logatec, Rogaška Slatina - Podčetrtek - Bistrica ob Sotli, Solkan - Plave in kolesarska povezava
po Parenzani.
Glede na zelo velik interes občin po izgradnji tovrstne infrastrukture se v zadnjem času pojavlja vse več
zdruţevanja interesov po izgradnji kolesarskega omreţja več občin preko razvojnih agencij (Kolesarsko omreţje v
Savinjski regiji, projekt Mura-Drava bike, Kolesarsko omreţje severno primorske regije idr.). Le ob zdruţevanju
tako strokovno-tehnične kot tudi politične podpore ter zdruţevanju finančne podpore iz različnih virov, lahko
doseţemo hitrejši napredek na tem področju

Zelo pomembno je tudi dejstvo, da se med
posameznimi evropskimi državami načrtuje omrežje
mednarodnih
kolesarskih
povezav,
namenjeno
predvsem daljinskemu potovalnemu kolesarskemu
prometu. V mednarodni projekt je vključena tudi
Slovenija.

Foto: Potek Evropskih kolesarskih povezav (zbornik: Sustrans - Rutes
for People: EUROPEAN CYCLE ROUTES a Report on National and
International Developments)

Če hočemo slediti trendom razvitih Evropskih drţav, je treba temeljito spremeniti dosedanje pojmovanje o
kolesarski problematiki, treba je spodbujati uporabo koles in poudarjati prednosti kolesarstva ter zagotoviti hitrejši,
uravnoteţen razvoj kolesarskega omreţja v Sloveniji in povezavo s sosednjimi drţavami.
Polonca Andrejčič Mušič, Direkcija RS za ceste
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DOBRE PRAKSE
Evropski socialni sklad

Usposabljanje za življenjsko uspešnost
Ljudska univerza Rogaška Slatina
V okviru javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in
Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013 je Ljudska univerza Rogaška Slatina izvajala
projekta Izzivi podeželja in Razgibajmo življenje z učenjem.

Foto: LU

Prvi je bil namenjen odraslim prebivalcem podeţelja, ki so v okviru projekta pridobili temeljno
znanje in spretnosti, s katerimi bodo laţje prepoznavali ter vrednotili lastne potenciale in
moţnosti podeţelskega okolja za izvajanje dejavnosti na podeţelju z namenom večje
samostojnosti ter izboljšanja svojega ekonomskega in socialnega poloţaja.
Projekt
Razgibajmo ţivljenje z učenjem pa je namenjen starejšim odraslim, praviloma
upokojenim in neaktivnim na trgu dela, ki v preteklosti niso imeli dovolj priloţnosti za
izobraţevanje. Ti prek aktivnih oblik (socialnega) učenja pridobivajo temeljno znanje in
kompetence za kakovostno in aktivno ţivljenje ter za vzpostavljanje in vzdrţevanje nujno
potrebnih socialnih mreţ v svojem ţivljenjskem okolju ter odkrivajo moţnosti za razvoj in
udejanjanje osebnih interesov ter talentov za bogatitev lastnega ţivljenja in ţivljenja skupnosti.
Ljudska univerza Rogaška Slatina je iz Evropskega socialnega sklada za projekt Izzivi
podeželja pridobila 7.890,00 evrov, za projekt Razgibajmo življenje z učenjem pa 8.970,00
evrov.
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Kohezijski sklad
Kolesarska steza Rogaška Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli
(odsek Podčetrtek – Imeno)
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Poldrugi kilometer dolgi kolesarski odsek
Podčetrtek-Imeno, ki ga od skupne vrednosti
1,54 milijona evrov v višini 1,19 milijona evrov
sofinancira Evropski sklad za regionalni razvoj, je
del kolesarske povezave na relaciji Rogaška
Slatina – Podčetrtek – Bistrica ob Sotli. Na
omenjenem odseku bo zgrajena enostranska
dvosmerna kolesarska steza ob desni strani ceste
z zaščitnim pasom za kolesarje in varnostno
ograjo. Na območju naselja Imeno pa bo
zgrajena dvostranska enosmerna kolesarska steza
v kombinaciji s površinami za pešce. Osrednji cilj
projekta je zagotoviti večjo prometno varnost za
kolesarje, saj si trenutno na omenjenem odseku
regionalne ceste pot delijo z vozniki motornih
vozil. Poleg izboljšane prometne varnosti bo
izgradnja omenjenega kolesarskega odseka
prispevala tudi k razvoju turizma na tem
območju in k povezanosti z mednarodnim
kolesarskim omreţjem. V okviru projekta je na
počivališču ob daljinski kolesarski povezavi v
Podčetrtku
predvidena
tudi
postavitev
informacijske e-table za dodatno obveščanje
kolesarjev in drugih obiskovalcev o poteku
kolesarske povezave.

Evropski sklad za regionalni razvoj

Foto: občina Podčetrtek

Kolesarska steza v občini Podčetrtek
(Pristava pri Mestinju - Vonarje)
Trasa 3,5 km dolge kolesarske steze poteka od Pristave pri
Mestinju do Vonarja, večji del ob ţeleznici v minimalnem
odmiku 6 m od osi ţelezniške proge in ne sodi v omreţje
drţavnih kolesarskih poti. Kolesarska steza tako povečuje
atraktivnost turističnega območja Obsotelja in Savinjske
regije ter širi mreţo kolesarskih poti na sosednje občine, saj
se novozgrajena kolesarska steza v Pristavi pri Mestinju
navezuje na kolesarsko stezo iz Šmarja pri Jelšah, v Vonarju
pa na kolesarsko pot iz Rogaške Slatine. Takšna kolesarska
povezava omogoča turistom Term Olimia in obiskovalcem
območja varno kolesarjenje ter spoznavanje naravnih in
kulturnih znamenitosti širšega območja Obsotelja, lokalnemu
prebivalstvu pa prevoz na delo in moţnost dodatne rekreacije.
Občina Podčetrtek je za 626.129,05 evrov vredno
investicijo pridobila 456.759,00 evrov iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si
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Lokalna cesta Sveta Ema – Vidovica

Izgradnja lokalne ceste Sveta Ema – Vidovica v dolţini 1,7
km je pripomogla k izboljšanju dostopa lokalnega
prebivalstva do naselij Sveta Ema in Vidovica ter k
povečanju prometne varnosti za vse uporabnike lokalne
ceste. Z razvojem javne prometne infrastrukture ob
Schengenski meji je omogočila laţjo dostopnost
lokalnega prebivalstva do naselij na slovenskem ozemlju
v mejnem območju s Hrvaško in prispevala k ohranjanju
poseljenosti demografsko ogroţenega območja Obsotelja
ter Kozjanskega, k izboljšanju opremljenosti in videza
naselij ob »juţni meji EU« ter k dvigu gospodarske
razvitosti območja.

Foto: občina Podčetrtek

Lokalna cesta v vrednosti 564.577,00 evrov je bila v
višini 470.481,00 evrov sofinancirana iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.

Wellness Orhidelia
Vedno večje potrebe po povečanju vodnih površin in zahtevnejši gostje, ki imajo zelo visoka pričakovanja glede
ravni in obsega storitev v zdraviliščih in hotelih, so spodbudili Terme Olimia, da so se odločili za gradnjo novega
termalnega kompleksa Wellness Orhidelia. Ta vključuje visoko kakovostno ponudbo bazenskih in savna storitev,
obiskovalce pa navdušuje tudi zaradi izjemno zanimive arhitekturne zasnove. Raznoliki, stilsko dovršeni prostori,
kjer se lahko obiskovalci na najrazličnejše načine razvajajo, so s svojimi nenavadnimi oblikami in barvnimi
rešitvami prava paša za oči.
Terme Olimia so za uresničitev projekta s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj pridobile nepovratna
sredstva v višini 1,67 milijona evrov za investicijo v skupni vrednosti 9,4 milijona evrov.

Poleg tega so Terme Olimia v okviru javnega razpisa s področja trajnostne rabe energije pridobile še dodatnih
200.000 evrov nepovratnih evropskih sredstev iz Kohezijska sklada za rekonstrukcijo kotlovnice in vgradnjo
kotlovske naprave. Namen projekta je bila zamenjava dveh dotrajanih, energetsko neučinkovitih in okolju
neprijaznih plinskih kotlov z novo kotlovsko napravo na lesno biomaso z močjo 2 MW, ki omogoča nemoteno
ogrevanje objektov Term Olimia. Hkrati z vgradnjo nove kotlovske naprave je bila izvedena tudi rekonstrukcija
obstoječe kotlovnice ter dograjen zalogovnik za gorivo (lesno biomaso). Z uresničitvijo projekta se bo povečala
energetska učinkovitost in izboljšalo bivalno okolje, poleg tega pa se bodo zniţali tudi stroški ogrevanja ter
emisije toplogrednih plinov.
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Foto: Terme Olimia

Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega

Ureditev in vzpostavitev Mreţnega podjetniškega
inkubatorja na dveh lokacijah – v Rogaški Slatini in
Šentjurju – prispeva k boljšemu zagotavljanju
ustreznega podpornega okolja za razvoj podjetništva in
podjetij ter k odpiranju novih delovnih mest. Inkubator
bo v pomoč potencialnim podjetnikom z zanimivimi
poslovnimi idejami, novo nastalim podjetjem, ki
potrebujejo strokovno podporo ter ugodnejše poslovne
prostore, in obstoječim podjetjem s svojo svetovalno,
informacijsko, izobraţevalno ter prostorsko funkcijo.
Inkubator bo dodatno pozornost namenil tudi
spodbujanju ţenskega podjetništva, posebej pa bo v
pomoč mladim, ki ţelijo pridobivati izkušnje,
podjetniška znanja in razvijati podjetniške veščine. V
okviru Mreţnega podjetniškega inkubatorja bo deloval
tudi »mladinski podjetniški inkubator« s ciljem, da se
mlade animira in usmeri v podjetništvo.

Kohezijski e-kotiček 8/2012
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Občina Rogaška Slatina je za 1.425.349 evrov vreden
projekt pridobila 1.042.563 evrov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj.
Foto: Mreţni podjetniški inkubator

Športna dvorana v Podčetrtku

Nova večnamenska športna dvorana, ki stoji ob
vpadnici v Podčetrtek, je s skupno površino 3400
m2 zasnovana kot športna dvorana, ki se lahko
uporablja tudi kot prireditveni prostor za
kulturne in druge prireditve. Tekmovalna
površina
dvorane
omogoča
organizacijo
tekmovanj na mednarodni ravni v rokometu,
košarki ali odbojki, ki jih lahko spremlja do 450
obiskovalcev na sedeţih na tribunah. Za vadbo
je od glavnega dvoranskega dela mogoče
oddeliti ločen prostor za tenis ali badminton, v
objektu pa sta tudi igrišče za squash in 7,4 m
visoka plezalna stena.
Izgradnja večnamenske športne dvorane v
Podčetrtku pomeni novo in razsežno zgodbo v
razvoju športnega turizma. Skupna vrednost
investicije je znašala 3,9 milijona evrov,
zanjo je občina Podčetrtek iz Evropskega
sklada
za
regionalni
razvoj
pridobila
1.323.626 evrov.

Foto: MGRT
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropska sredstva za projekt »Infrastruktura
meroslovnega sistema – Temperatura in
vlažnost«

Evropska sredstva za projekt
»Infrastruktura meroslovnega sistema –
Množina snovi/Hrana rastlinskega
izvora/Oljčno olje«

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo,
v vlogi Organa upravljanja za evropske
strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
neposredno potrdilo projekt »Infrastruktura
meroslovnega sistema – Temperatura in
vlažnost«. Skupna vrednost projekta znaša
375.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za
regionalni razvoj prispeval 318.750 evrov.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, v vlogi Organa upravljanja
za evropske strukturne sklade in
Kohezijski sklad, je neposredno potrdilo
projekt »Infrastruktura meroslovnega
sistema
–
Množina
snovi/Hrana
rastlinskega izvora/Oljčno olje«. Skupna
vrednost projekta je 307.000 evrov, od
tega bo Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval 260.950 evrov.

V okviru projekta bo kupljena nova oprema, ki bo
prispevala k uvedbi novih kalibracijskih metod in
postopkov, k razširitvi dinamičnega območja in
izboljšanju obstoječih merilnih negotovosti, vse za
uspešno
zagotavljanje
sledljivosti
merjenja
temperature in vlaţnosti. Nakup nove opreme bo
omogočil izboljšanje meroslovnih zmogljivosti in
posodobitev razvojno raziskovalne infrastrukture
Republike Slovenije. To bo prispevalo k povečanju
naše konkurenčnosti na globalnem trgu in k
boljšemu izvajanje nalog (točna in zanesljiva
merjenja) v okviru nacionalnega meroslovnega
sistema.

S pomočjo naloţbe bosta kupljena dva
sodobna meroslovna aparata - plinski in
tekočinski kromatograf, ki se bosta
uporabljala za zagotavljanje merilne
sledljivosti pri preverjanju oljčnih olj,
predvsem za potrebe Laboratorija za
preizkušanje oljčnega olja, ki deluje v
okviru
Univerze
na
Primorskem.
Zagotavljala bosta merilno sledljivost za
bolj točne, zanesljivejše in hitrejše
izvajanje preskušanja in ugotavljanja
kakovosti oljčnih olj.
Izvedba projekta bo tako vplivala na
posodobitev
razvojno
raziskovalne
infrastrukture Republike Slovenije, na
zagotovitev konkurenčnosti na globalnem
trgu in tudi na boljše izvajanje nalog
(točna in zanesljiva merjenja) v okviru
nacionalnega meroslovnega sistema.

Kohezijski sklad

Foto: Petr
Pakandl

Evropska sredstva za kolesarsko stezo med Solkanom in Plavami
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je kot organ upravljanja za evropske strukturne sklade in
Kohezijski sklad izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za izgradnjo 9,27 kilometra dolgega odseka dvosmerne
kolesarske steze med Solkanom in Plavami. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 4,9 milijona
evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 in
bo sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 3,46 milijona evrov.
Omenjeni odsek, ki bo predvidoma zgrajen do konca leta 2014, je del pribliţno 34 kilometrov dolge kolesarske
povezave Miren-Vrtojba-Nova Gorica-Kanal. Zgrajeni odsek bo povezal Športni park Solkan s Spodnjo Soško dolino,
zato se na tem območju pričakuje povečanje kolesarskega prometa. Kolesarska povezava Miren-Vrtojba-Nova
Gorica-Kanal, ki je del daljinske kolesarske povezave Nova Gorica-Predel, se bo v prihodnje navezala tudi na
kolesarske povezave v Italiji in Avstriji, kar bo še dodatno povečalo turistično privlačnost območja.
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Evropski socialni sklad
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
1.

Javni razpis za sofinanciranje vzpostavitve in delovanja kompetenčnih centrov za razvoj kadrov za
obdobje od 2012 do 2015
NOV RAZPIS
Z javnim razpisom se bo sofinancirala vzpostavitev in delovanje do dvajsetih kompetenčnih centrov za
razvoj kadrov oz. partnerstev med podjetji in drugimi organizacijami v okviru gospodarske panoge
Namen javnega razpisa je doseganje večje usposobljenosti zaposlenih v podjetjih, ki delujejo na
področju posamezne gospodarske panoge, hkrati pa je njegov cilj prispevati k večji konkurenčnosti
podjetij in gospodarskih panog. Tako bo med drugim podprtih 150 podjetij, razvoj in implementacija
največ 20 modelov kompetenc, izvedenih pa bo predvidoma tudi 8000 usposabljanj, kamor bo vključenih
1000 oseb.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za izvedbo programa znaša 5.000.000,00 evrov,od tega bo
Evropski socialni sklad prispeval 4.250.000,00 evrov.
Javni razpis bo izvajal Javni sklad Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije.

Kohezijski e-kotiček 8/2012

08/2011

RAZPISI

Več informacij: http://www.mddsz.gov.si/

2.

Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseţivljenjske karierne orientacije (VKO) za
delodajalce in njihove zaposlene. Namen programa je omogočiti karierno orientacijo zaposlenim s
krepitvijo sluţb za razvoj kadrov v podjetjih ali s pomočjo mreţe izvajalcev vseţivljenjske 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
vseţivljenjske karierne orientacije (VKO), ki bodo izvajali storitve VKO za delodajalce in zaposlene.
Večrazpis
informacij
na spletni
strani
Ekvilib
http://www.certifikatdpp.si/o-certifikatu/
Javni
za izbor
izvajalcev
(VKO)
je Inštituta:
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/

3.

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 Druţini 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 druţinskega ţivljenja
zaposlenih. Postopek poteka s pomočjo usposobljenih zunanjih svetovalcev/ocenjevalcev.
Prijavitelji na javni poziv se lahko vključijo v postopek pridobitve osnovnega certifikata Druţini 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/
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Kohezijski e-kotiček 8/2012

RAZPISI
4.

Prvi izziv
Namen programa je spodbujanje zaposlovanja brezposelnih oseb, mlajših od 30 let, ki so vsaj 3
mesece vodeni v evidenci brezposelnih oseb. Skupna vrednost programa znaša 9.000.000,00
evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 7.650.000,00 evrov.
Program bo izvajal Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje.

Več informacij: http://www.ess.gov.si/

Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
1.

Znanje za prihodnost

NOV RAZPIS

Namen javnega razpisa Znanje za prihodnost je ustvarjanje pogojev za krepitev odličnosti znanja
srednješolcev s povezovanjem med znanstveniki in tistimi mladimi, ki ţelijo poglabljati znanje na
določenem področju v okviru projektnih ali raziskovalnih nalog, ki jih izvajajo srednje šole. Cilj
projekta je razviti raziskovalne naloge, pri katerih bodo sodelovali znanstveniki (mentorji), ki se
ukvarjajo z ustvarjanjem novega znanja, in srednje šole. Tako naj bi spodbudili vključevanje mladih
in njihovo inovativnost ob razreševanju konkretnih razvojnih vprašanj. Hkrati pa se s projektom
krepijo oblike medgeneracijskega sodelovanja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev za izvedbo projekta v letih 2012, 2013 in 2014 znaša
700.000,00 evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval 595.000,00 evrov.

Več informacij: http://www.mizks.gov.si/

2.

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 izobraţevanja, povečanje splošne izobraţenosti
odraslih do zaključene srednješolske izobrazbe ter zaposlitvenih moţnosti 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 razpoloţljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 evrov.
Od tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 evrov.
Vlagatelji lahko vloge oddajajo od dneva objave povabila do porabe razpoloţljivih 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/
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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 drţavljanske kompetence, samoiniciativnost in
podjetnost ter kulturna zavest in izraţanje. S spodbujanjem navedenih oblik dela bodo imele šole moţnost,
da se v večji meri posvetijo vzgojno-izobraţevalnim potrebam učencev (otrokom z učnimi teţavami, otrokom
iz ranljivih skupin in s posebnimi nadarjenostmi itd.) in da v okoljih, kjer je majhna ponudba prostočasnih
aktivnosti, le te razvijejo.
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 moţnost novih zaposlitev za
učitelje, in sicer v obliki zaposlitev za polni ali polovični delovni čas, ponuja pa tudi moţnost t.i. povečanja
delne delovne obveznosti do polne delovne obveznosti.
Cilj programa je vključiti 75 vzgojno izobraţevalnih 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 drţavljanske) sposobnosti, samoiniciativnost (in podjetnost),
kulturna zavest in izraţanje).
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 evrov. Od tega znaša prispevek EU 85
odstotkov vrednosti projekta ali 3.619.036,50 evrov, nacionalna udeleţba pa 15 odstotkov vrednosti projekta
ali 638.653,50 evrov.

Kohezijski e-kotiček 8/2012

08/2011

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/

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

NOV RAZPIS
Javni razpis za krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih 2012
Namen razpisa je krepitev razvojne funkcije v podjetjih z zaposlovanjem in usposabljanjem raziskovalcev
in razvojnikov za polni delovni čas v novih ali razširjenih interdisciplinarnih razvojno raziskovalnih skupinah
in s tem podpora podjetjem pri krepitvi njihovih raziskovalnih, razvojnih ter inovacijskih sposobnosti. Javni
razpis je odprt tudi za zavode, ki opravljajo raziskovalno razvojno dejavnost za podjetja, razen javnih
zavodov.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša do največ 11.000.000,00 evrov, od
tega Evropski socialni sklad prispeva 9.350.000,00 evrov
Roki za oddajo vlog in datumi odpiranja vlog:
1. rok za oddajo vloge je 5. september 2012 (do 12. ure), datum odpiranja teh vlog je 10.
september 2012;
2. rok za oddajo vloge: 9. januar 2013 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 16. januar 2013;
3. rok za oddajo vloge: 21. maj 2013 (do 12. ure), datum odpiranja vlog: 28. maj 2013.
Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/
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Kohezijski e-kotiček 8/2012

RAZPISI
Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
NOV RAZPIS
1.

Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za
sofinanciranje tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojnoraziskovalnih aktivnosti
Namen javnega razpisa je sofinanciranje tehnoloških investicij za proizvodnjo novih ali bistveno
izboljšanih produktov, ki so jih podjetja razvila v okviru lastne razvojno raziskovalne dejavnosti.
Sofinancirajo se začetne investicije v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva pri
vzpostavitvi novega obrata. Investicijski projekti morajo vsebovati jasno razvojno komponento, ki
povezuje rezultate predhodno izvedenih razvojno raziskovalnih aktivnosti in tehnološke investicije,
ki so predmet investicijskih vlaganj prijavitelja. Podprti bodo investicijski projekti, ki bodo:
vzpostavili proizvodnjo novega ali bistveno izboljšanega produkta v okviru novega obrata in
prispevali nova delovna mesta in
prispevali k skladnejšemu regionalnemu razvoju.
Na ta javni razpis se lahko prijavijo gospodarske druţbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so
ustanovljeni v skladu z Zakonom o gospodarskih druţbah.
Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo v letih od 2012 - 2015 namenilo za izvedbo
javnega razpisa znaša 13.000.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval
11.050.000 evrov.
Prvo odpiranje prispelih vlog bo 10. oktobra 2012 in drugo odpiranje 10. januarja 2013. Nadaljnja
odpiranja bodo vsake tri mesece 10. v mesecu (začenši z aprilom 2013) do dodelitve vseh sredstev
oziroma na prvi delovni dan po navedenih dneh, čer je določeni dan sobota, nedelja ali praznik.

Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/

NAPOVED RAZPISOV
1.

1. Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za izvedbo aktivnosti
regionalnih destinacijskih organizacij
Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 400.000 evrov, od tega bo Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval 340.000 evrov.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in
delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo
operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji, skladno z
RNUST.
Na razpis za ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne
regije, ki ima obliko zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne
razvojne agencije ali druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma.
Odpiranje prispelih vlog bo 9.10.2012.

Več informacij: http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/
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Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja
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 naloţbe 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
omreţje.
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.

Kohezijski e-kotiček 8/2012

08/2011

RAZPISI

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 naloţbe
v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev ter krmilnih
sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko vzdrţevalne 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 naloţbe 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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Kohezijski e-kotiček 8/2012

RAZPISI
4.
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 naloţbe 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.

Več informacij:
http://www.mg.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_singl
e]=893

Foto: Evropska komisija
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Kohezijski e-kotiček 8/2012

08/2011

OBVESTILA

Rok za fotografski natečaj »Evropa v moji regiji«, ki ga je objavila Evropska komisija in bo
zmagovalcu prinesel digitalno fotografsko opremo v vrednosti 1000 evrov in izlet za dva v
Bruselj se izteka 31. 8. 2012!
Rok se izteka!
Udeleţenci lahko sodelujete tako, da fotografirate sliko projekta, ki je bil financiran iz evropskih
sredstev za financiranje regionalnih razvojnih programov (npr. pano, napis, ploščo itd. z zastavo
EU in podatki o financiranju). V dveh kategorijah bosta izbrana dva zmagovalca: enega bodo
izbrali obiskovalci spletnega mesta, drugega pa bo med preostalimi fotografijami izbrala ţirija.
Kriteriji za ocenjevanje fotografij bodo njihova estetska vrednost, ustvarjalnost in povezanost z
regionalno politiko EU. Natečaj poteka na Facebooku Evropske komisije do 31. 8. 2012.
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 in 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 deleţni 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.euskladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40
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.

NAGRADNI KVIZ
1.
Skozi kateri kraj se bomo peljali v okviru kolesarskega
dogodka 8. 9. 2012?
a)
Mestinje
b)
Sveto Emo
c)
Imeno
2.
a)
b)
c)

Kateri sklad sofinancira kolesarske povezave v Sloveniji?
Kohezijski sklad
Evropski sklad za regionalni razvoj
Evropski socialni sklad

3.
a)
b)
c)

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je julija potrdilo dva projekta s področja:
Infrastrukture meroslovnega sistema
Ţelezniške infrastrukture
Športne infrastrukture

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si do 1. septembra 2012. Izmed prejetih
pravilnih odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni odgovori
na vprašanja nagradnega kviza v julijski številki so 1c, 2a, 3c.
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