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Evropska sredstva 

podjetju Magneti d.o.o. 

za nakup nove 

tehnološke opreme 

 

 Foto natečaj 

VISIONECT d.o.o. – 
slovenski tehnološki 

“START-UP” 

 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/foto-nateaj-2013-evropa-skozi-moj-objektiv-1#c1=News%20Item&c1=novica
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Za neposredno spodbujanje podjetništva je v programskem obdobju 
2007-2013 namenjenih dobrih 209 milijonov EUR iz Operativnega 
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov (OP RR) in dobrih 
308 milijonov EUR iz Operativnega programa razvoja človeških virov (OP 
RČV), kar je vsega skupaj dobrih 517 milijonov EUR ali dobrih 12% vseh 
evropskih sredstev namenjenih za to obdobje. Kot dodatni ukrep za 
spodbujanje podjetništva pa se v letu 2013 v okviru OP RR načrtuje še 
javni razpis za nakup tehnološke opreme iz dodatnih pravic porabe v 
višini dobrih 30 milijonov EUR. Poleg neposrednih spodbud pa z izvedbo 
velikih infrastrukturnih projektov, ki so v lasti pravnih oseb javnega 
prava, posredno vplivamo na podjetniški sektor, saj v teh primerih lahko 
nastopajo kot izvajalci del ali dobavitelji opreme. 
 

http://www.facebook.com/EUSkladi
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Evropska sredstva podjetju Magneti d.o.o. za nakup nove 

tehnološke opreme 

 Podjetje Magneti Ljubljana d.d. 

je bilo ustanovljeno leta 1951 in 

se ukvarja s proizvodnjo in 

prodajo magnetov, predvsem 

trajnih magnetov in magnetnih 

sistemov, ki jih predstavljajo 

kovinski trajni magneti, magnetni 

sistemi, kovinski sintrani sistemi 

ter s proizvodnjo merilne opreme 

za proizvodnjo in karakterizacijo 

trajnih magnetov. 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTOV ESRR 

Prvih dvajset let je proizvodnja 

potekala le za trg bivše 

Jugoslavije, danes pa svoje 

izdelke dobavljajo kar 80 znanim 

kupcem po vsem svetu. Iz 

uspešnega proizvajalca magnetov 

za potrebe domače industrije so 

prerasli v uspešno evropsko 

podjetje, tako glede obsega 

poslovanja kot obvladovanja 

poslovnih procesov. Danes delež 

prodaje na tujem trgu 

predstavlja 91% vseh čistih 

prihodkov od prodaje. Glavni 

kupci so tako sistemski 

dobavitelji avtomobilski industriji 

(npr. Bosch, Maxon, Siemens, 

Continental idr.) kot tudi 

proizvajalci električnih merilnih 

instrumentov in motorjev. Velik 

del trajnih magnetov sicer 

izdelujejo za avtomobilsko 

industrijo, prihodnost pa vidijo v 

vlakih in tramvajih, pa tudi 

električnih avtomobilih. 

Najpomembnejši proizvodni in prodajni 

program zajema AlNiCo magnete, ki so 

izdelani iz kovin ter se največ 

uporabljajo v električnih števcih in se 

proizvajajo že več kot 50 let. V trenutni 

razvojni dobi tehnologij sicer ti magneti 

niso več tako konkurenčni in tržno 

zanimivi kot modernejša generacija 

elektronskih števcev, ki trajnih 

magnetov ne uporabljajo, pa vendar 

podjetje vidi svojo konkurenčno 

prednost na programu AlNiCo v možnosti 

uporabe tehnologije recikliranja internih 

in eksternih kovinskih in zlitinskih 

odpadkov, ki se lahko predelajo v 

primerne surovine, iz katerih je nato 

mogoče izdelati nove končne izdelke – 

trajne magnete. Znotraj programa 

AlNiCo magnetov oz. magnetnih 

sistemov spada podjetje med deset 

svetovnih proizvajalcev. 

 

Kljub vsemu zaradi zrelosti izdelka in 

novih zahtevnih razvojnih tehnologij 

podjetje dolgoročno ni imelo več 

možnosti rasti. Odločili so se, da bodo 

uvedli nov program izdelave magnetov 

iz redkih zemelj, katerih 

najpomembnejša prednost je 

maksimalna gostota energije. Gre za 

nove izdelke iz drugih, magnetno 

boljših surovin (neodima, železa, bora 

oz. samarija in kobalta). 

 

Na poti uvajanja novega programa v 
podjetje so uspešno kandidirali na 3 
javnih razpisih Slovenskega 
podjetniškega sklada, v sklopu katerih 
so pridobili sredstva za nakup nove 
tehnološke opreme in potrebnih 
obratnih sredstev. Poleg 
sofinanciranja do 40% upravičenih 
stroškov je podjetje pridobilo tudi 
Garancije Sklada za bančne kredite za 

tehnološko inovativne projekte. 

 

Glavni cilj investicij v obdobju 2007 -2012 se je nanašal na povečanje čistih prihodkov od prodaje, dodane 

vrednosti na zaposlenega ter števila zaposlenih. Čisti prihodki od prodaje so se v letu 2012 tako povečali za 4,5%, 

čisti dobiček za 41%, dodana vrednost na zaposlenega pa se je povečala za 13,7%.   

 

Mars Rover (motorje je izdelal 

Maxon z AlNiCo magneti) 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
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Podjetje Visionect d.o.o. so leta 2007 ustanovili brata 
Matej in Rok Zalar ter Luka Birsa. Gre za mlado, 
globalno orientirano, visokotehnološko podjetje, ki se 
ukvarja z razvojem in izdelavo inovativnih rešitev s 
področja brezžičnih tehnologij in elektronskega papirja. 
Tako so razvili elektronsko tablico za profesionalno 
rabo, ki v svetu nima enakovredne konkurence kar se 
tiče robustnosti, vzdržljivosti in zaščite podatkov, in je 
hkrati cenovno dostopna. Uporabnost tablice je 
mnogotera, razvite, v razvoju ali v idejni fazi so rešitve 
za gostinstvo (elektronski jedilni list), hotelirstvo 
(gostov osebni komunikator), navtiko (navtični 
instrumenti), digitalne reklamne napise, spremenljive 
prometne znake, medicino, itd. Možnosti uporabe so 
skorajda neomejene. Podjetje je svoj razvoj usmerilo v 
dve svetovni tržišči; razvoj tehnologij elektronskega 
papirja in razvoj lastnih dlančnikov na dotik. 
 

 

VISIONECT d.o.o. – slovenski tehnološki “START-UP” 

 

Na obeh področjih je Visionect že prejel mnogo 
mednarodnih nagrad. Prav zaradi razvojnih dosežkov pa 
sta leta 2011 Visionect k sodelovanju povabili tudi 
multinacionalki EPSON in E Ink. Podjetje ima za seboj 
štiri izjemno uspešna leta razvoja, izpeljali so preko 30 
razvojnih projektov s področja elektronike za naročnike 
iz različnih panog. Med slednje se že uvrščajo tudi 
Siemens, NCR, MIT (Tehnološki inštitut Massachusetts) in 
drugi. 

 

 

Finančno podporo s tveganim kapitalom je podjetje 
Visionect d. o. o. pridobilo preko družbe tveganega 
kapitala STH Ventures. Družba tveganega kapitala STH 
Ventures d. o. o., ki ga upravlja družba S.T.Hammer d. 
o. o., je podprta v okviru izvajanja javnega razpisa 
Slovenskega podjetniškega sklada »Kapitalske naložbe 
RS v zasebne družbe tveganega kapitala«. 

 

 

Avgusta 2012 je kot investitor v družbo vstopila ena 
izmed družb tveganega kapitala in ji zagotovila 1,5 
milijona evrov dodatnega kapitala. Podjetje jih bo 
porabilo za proizvodnjo dlančnikov in prodor na 
mednarodne trge. 

 

Ob ustanovitvi v letu 2007 so zaposlovali 3 ljudi, danes pa jih štejejo že 18. V letu 2012 so 

imeli 250.000 evrov prihodkov, v letu 2013 pa pričakujejo vsaj 800.000 evrov prihodkov. 
 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
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Foto: arhiv upravičenca 

 

PREDSTAVITEV PROJEKTA ESS 

V lanskem letu je Inštitut za celulozo in 

papir (v nadaljevanju ICP) s strani 

Evropskega socialnega sklada ter 

Ministrstva za izobraževanje, znanost, 

kulturo in šport RS pridobil sredstva z 

namenom krepitve razvojnih oddelkov v 

podjetjih, v okviru katerih se izvaja 

projekt na področju razvoja aktivne in 

inteligentne embalaže. 28. januarja so 

uspešno oddali prvo patentno prijavo: 

»Embalaža iz kartona z vgrajeno pametno 

značko za radiofrekvenčno identifikacijo 

in zmožnostjo beleženja različnih 

parametrov«. 

 

V okviru projekta se uspešno povezujejo z 

več raziskovalnimi inštitucijami in z 

industrijskim sektorjem. Sicer pa obsežen in 

interdisciplinaren projekt obsega štiri 

podprojekte. 

 
Podprojekt Funkcionalizacija 
površine substrata in razvoj 
specialnih in površinskih 
lastnosti je razdeljen na tri 
sklope: nanos nanodelcev na 
površino celuloznih vlaken, 
razvoj premazov na osnovi 
polimernih kompozitov in 
mikrofibrilacija celuloznih 
vlaken, oziroma razvoj papirjev 
nižje gramature in boljših 
mehanskih lastnosti. 

 

Kot dodatek so vključili še področje Obogatene 

resničnosti, ki lahko tiskanemu izdelku omogoči 

dodatno interaktivnost. Na ta način želijo 

omenjeno področje približati širši strokovni 

javnosti, saj je lahko dodana vrednost tiskanemu 

izdelku velika. 

 

Podprojekt Ekologija – politika ravnanja z 

odpadno embalažo je usmerjen k ekološkemu 

vidiku razvoja in uporabe aktivne ter 

inteligentne živilske embalaže. Izvedena so bila 

že prva testiranja mutagenosti/genotoksičnosti 

prevodnih tiskarskih barv, izračunani okoljski 

parametri za različne vrste papirja in kartona 

ter okoljski vpliv glede na uporabo primarnih 

surovin.  

 

Podprojekt Razvoj senzorjev, indikatorjev pokriva predvsem 

področje tiskane elektronike. Trenutno se razvijajo senzorji 

za vlago, tiskani neposredno na papirju in kartonu. Papir se je 

že izkazal kot uporabna podlaga za tiskane senzorje vlage z 

omejitvami. Prihodnje delo bo usmerjeno v simulacijo 3D 

elektrostatičnega modela senzorjev, senzorjev za plin in 

razvoj RFID (radijsko frekvenčna identifikacije) ali NFC 

(komunikacija v bližnjem polju) sistema s senzorji. 

 

Podprojekt Aktivna embalaža – razvoj metodologije 

spremljanja kakovosti embalaže, je vezan je na rezultate 

prvega podprojekta, saj bo v okviru raziskav določena in 

razvita ustrezna metodologija spremljanja kakovosti 

embalaže. Ob tem so bile že uvedene nove metode za 

ugotavljanje učinkovitosti protimikrobnih premazov. 

 

 

 

Evropska sredstva Inštitutu za celulozo in papir 

za krepitev razvojnih oddelkov v podjetju 

http://www.facebook.com/EUSkladi
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Evropska sredstva za izgradnjo prve faze vzhodne obvoznice v Murski Soboti. 

Dobrih 11,8 milijona EUR vredni projekt, ki ga je pripravila Direkcija RS za 

ceste, bo v višini dobrih 9 milijonov EUR sofinancirala Evropska unija iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). 

Predmet vloge je izgradnja 2.720 metrov dolgega južnega dela vzhodne 

obvoznice v Murski Soboti z nadvozom na mestu, kjer trasa ceste prečka 

železniško progo, ki pomeni nadaljevanje že izvedene južne obvoznice od 

križišča s Tomšičevo ulico do priključka na ulico Plese. Del južne obvoznice je bil 

zgrajen leta 2003 v sklopu izgradnje pomurske avtoceste (odsek Vučja vas–

Beltinci). V nadaljevanju od leta 2015 do 2020 pa je predvidena tudi izgradnja 

druge faze vzhodne murskosoboške obvoznice do križišča Čarda. 

Z izgradnjo celotne obvoznice se bo izboljšala prometna varnost na širšem 

murskosoboškem  območju, po drugi strani pa se bodo izboljšale tudi bivanjske 

razmere, saj se bo prerazporedil regionalni in tranzitni promet, ki sedaj poteka 

skozi mestno središče. Poleg tega pa se bo zaradi tekočega prometa zmanjšale 

emisije nevarnih plinov v ozračju. 

 

 

Evropska sredstva za Urgentni center Murska Sobota. Z uresničitvijo projekta 

se bo povečala učinkovitost, izboljšala dostopnost in zvišala strokovna raven 

izvajanja neprekinjene nujne medicinske pomoči v Pomurski statistični 

regiji. Za projekt v vrednosti 6,3 milijona EUR bo Evropski sklad za regionalni 

razvoj prispeval približno 3,7 milijona EUR.  

Projekt obsega izvedbo gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del ter nabavo 

potrebne opreme za ureditev novega urgentnega centra. Naložba se bo delno 

izvedla kot rekonstrukcija obstoječega objekta, delno pa kot novogradnja 

prizidka k osnovnemu objektu Splošne bolnišnice Murska Sobota, kar predstavlja 

glavnino projekta.  

 

Namen ureditve urgentnega centra je omogočiti sodobne pogoje za izvajanje 

službe nujne medicinske pomoči za območje Pomurske statistične oz. 

zdravstvene regije, vključno z združitvijo primarne in bolnišnične urgentne 

službe na enem mestu. Tako bodo pacientom zagotovili zdravstveno obravnavo 

na enem mestu in bistveno boljše možnosti za diagnostično in terapevtsko 

obravnavo. Povečani bosta hitrost in učinkovitost obravnave nujnih akutnih stanj 

v Pomurski regiji ter zagotovljena ustrezna povezanost z ostalimi urgentnimi 

centri višje strokovne ravni.  

 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne 
sklade in Kohezijski sklad je izdalo naslednje odločbe:  

 1. 

  1. 

2. 

  1. 

http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Kohezijski sklad 

Evropska komisija je za Slovenijo je izdala naslednji sklep:  

 

Evropska komisija je Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo posredovala 

sklep o sofinanciranju prve faze projekta rekonstrukcije, elektrifikacije in nadgradnje 

železniške proge Pragersko–Hodoš ter za posodobitev modernizacijo nivojskih 

prehodov in izvedbo podhodov na železniških postajah. Gre za t.i. veliki projekt, 

katerega skupna vrednost je ocenjena na 329,8 milijona EUR, v višini 166,2 milijona 

EUR pa bo sofinanciran iz Kohezijskega sklada (KS). Gradbena dela na projektu, ki se 

bo predvidoma zaključil do konca leta 2015, že potekajo. 

V okviru celovitega projekta, ki se bo izvajal v dveh fazah, so zajeti rekonstrukcija, 

elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za hitrosti do 160 km/h ter 

modernizacija nivojskih prehodov in izvedba podhodov na železniških postajah. V okviru 

prve faze, ki je predmet tokratnega sklepa o sofinanciranju, je predvidena elektrifikacija, 

rekonstrukcija in nadgradnja železniške proge, vključno z ukrepi za preprečevanje 

čezmernih vplivov na okolje. 

Projekt je del vseevropskega prometnega omrežja (TEN-T), natančneje železniške osi 

Lyon–Trst–Divača / Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–meja z Ukrajino, ki je prednostni 

projekt TEN-T št. 6 in poteka tudi po V. evropskem prometnem koridorju, ki je eden od 

deset prednostnih železniških koridorjev med Evropsko unijo in drugimi evropskimi 

državami. 

Odsek železniške proge Pragersko–Hodoš je edini odsek V. evropskega prometnega 

koridorja, ki ni elektrificiran. Z razvojem pristanišča Koper kot pomembnega uvozno-

izvoznega in tranzitnega pristanišča bo ta proga prevzemala vse večje količine 

mednarodnega tovora v smeri proti Madžarski, Slovaški, Češki, Poljski, Ukrajini in obratno 

proti pristanišču Koper ter Italiji. 

Tudi v minulih letih so se izvajala vlaganja v izgradnjo in posodobitev proge, tako je bila 

med Pragerskim in Ormožem – prav tako s pomočjo evropskih sredstev - posodobljena tako 

proga kot tudi njene signalnovarnostne in telekomunikacijske naprave. 

Z uresničitvijo tokratnega projekta, ki predstavlja nadgradnjo omenjenih del v minulih 

letih, se bodo izboljšale prometne storitve, povečala se bo hitrost vlakov ter zmogljivost 

proge za prihodnje prometne potrebe V. vseevropskega železniškega koridorja. 

V okviru prve faze projekta je predvidena elektrifikacija 109 kilometrov obstoječe 

železniške proge Pragersko-Hodoš-državna meja, vključno s tiri in izgradnjo voznih vodov, 

izgradnja petih novih elektronapajalnih postaj, postavitev 13,5 kilometrov protihrupne 

ograje, izvedba ukrepov pasivne protihrupne zaščite na 166 stavbah ter rekonstrukcija 5 

postaj in 9 postajališč kot tudi 6 večjih jeklenih mostov (4 bodo obnovljeni, 2 pa bosta 

zamenjana v celoti). 

Z drugo fazo projekta - modernizacijo nivojskih prehodov Pragersko-Hodoš - bo zgrajenih 

19 izvennivojskih križanj, 27 nivojskih prehodov bo zavarovanih z avtomatsko napravo za 
zavarovanje in zapornicami, 32 nivojskih prehodov pa bo ukinjenih. Tudi za izvedbo te 

faze je predvideno sofinanciranje iz evropskih sredstev. 
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http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/6/article/799/7342/9ac0e7c2675d3818365feb05fcfa1d4d/
http://www.mzip.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/browse/6/article/799/7342/9ac0e7c2675d3818365feb05fcfa1d4d/
http://www.facebook.com/EUSkladi
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V nekaterih regionalnih razvojnih agencijah je še vedno na voljo javni poziv, katerega predmet je vključitev mladih visoko 

izobraženih brezposelnih oseb. 

Namen projekta je podjetniško usposabljanje mladih, visoko izobraženih brezposelnih oseb v regijah s ciljem, da bi se mladi 

po zaključku projekta samozaposlili, zaposlili v lastnem podjetju ali zaposlili pri drugem delodajalcu.  

V nadaljevanju so naštete vse regionalne razvojne agencije z roki prijav na javni poziv. 

 

Regionalni razvojni center Koper:  Rok za prijavo: 03.06.2013 

RRA Severne Primorske: Rok za prijavo: 6.6.2013  

RRA Notranjsko kraške regije: Rok za prijavo: 3.6.2013  

BSC Regionalna razvojna agencija Gorenjske: Rok za prijavo:  31.5.2013 

RCR Zagorje: Rok za prijavo: 3.6.2013 

Mariborska razvojna agencija: Rok za prijavo: 14.6.2013 

RRA Mura: Rok za prijavo: 31.5.2013  

Razvojni center Novo mesto:  Rok za prijavo: 3.6.2013   

 

 

AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad 

1. 

1 

Javni pozivi za projekt podjetno v svet podjetništva 

 

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve 

7 

NOVO 

 

Program vam omogoča redno zaposlitev za najmanj leto in pol. Pred tem pa še usposabljanje na delovnem mestu pri istem 

delodajalcu. 

V program se lahko vključite, če ste prijavljeni med brezposelnimi in izpolnjujete še druge pogoje za vključitev. 

 

Kaj vse vam program omogoča? 

 Možnost usposabljanja na delovnem mestu, pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec. 

 Redno zaposlitev za najmanj leto in pol takoj po uspešno zaključenem usposabljanju. 

 Nova znanja, veščine in delovne izkušnje, ki povečajo vaše zaposlitvene možnosti. 

 Višjo socialno varnost, z redno mesečno plačo in plačanimi prispevki za obvezna socialna zavarovanja. 

Več o programu na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/50plus 

2. 

1 

Program 50+ 

 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.rrc-kp.si/
http://www.rra-sp.si/aktualno/novice/objava-javnega-poziva-za-vkljucitev-v-operacijo-podjetno-v-s
http://www.rra-nkr.si/o-rra/aktualno/razpisi&idn=503
http://www.bsc-kranj.si/index.php?t=razpisi&id=265
http://www.rcr-zasavje.si/si/informacijsko-sredisce/razpisi/47-javni-poziv-vkljucitev-v-operacijo-podjetno-v-svet-podjetnistva-2013-zasavska-regija.html
http://www.mra.si/Javni-poziv.aspx
http://web.rra-mura.com/page.aspx?top=5&sub=200&title=Podjetno%20v%20svet%20podjetni%C5%A1tva%202013
http://www.rc-nm.si/Oglednovice/tabid/70/ArticleId/464/Javni-poziv-za-vkljucitev-v-operacijo-Podjetno-v-svet-podjetnistva-2013-Jugovzhodna-Slovenija.aspx
http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi/zaposlovanje/50plus


  

 

AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

 

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 družbe in samostojni podjetniki posamezniki, ki so ustanovljeni v 

skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. 

 

Skupna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo v letih od 2012 - 2015 namenilo za izvedbo javnega razpisa 

znaša 13.000.000 EUR, od tega bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval 11.050.000 EUR. 

 

Drugo odpiranje prispelih vlog je bilo 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, če je določeni dan 

sobota, nedelja ali praznik. 

 

www.eu-skladi.si  
 

 

Kohezijski e-kotiček 

5/2013 
 

/EUskladi 

Več informacij: 

http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=932 

 

1. 
Javni razpis za pridobitev sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj za sofinanciranje 

tehnoloških investicij, ki so v neposredni navezavi na rezultate razvojno-raziskovalnih aktivnosti 
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Foto: Matevž Kostanjšek 

http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=932


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad 

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

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 MGRT 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.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=901   

 

 

 

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 MGRT 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.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=905 

 

 

 

 

www.eu-skladi.si  
 

 

Kohezijski e-kotiček 

5/2013 
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2. 

1. Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso v letih 

2011-2014 (KNLB 3) 

 

 

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 

(DOLB 3) 
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http://www.energetika-portal.si/javne-objave/objava/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=901
http://www.mgrt.gov.si/si/o_ministrstvu/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5bshow_single%5d=905
http://www.facebook.com/EUSkladi


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 OBVESTILA 

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: Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si     
 Evropski socialni sklad: Mateja Mejavšek: mateja.mejavsek@gov.si  

 

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 obvescanje-tp.mgrt@gov.si. 

 

27. 5. 2013  je bila podpisana pogodba za gradnjo II. faze obvoznice Črnomelj. Projekt, ki ga sofinancira Evropski sklad za 

regionalni razvoj, bo izveden v roku 18 mesecev po podpisu pogodbe. Ob tej priložnosti je Belo krajino obiskala tudi državna 

sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Monika Kirbiš Rojs in spregovorila o načrtih za novo 

finančno perspektivo. 

www.eu-skladi.si  
 

 

Kohezijski e-kotiček 

5/2013 
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K foto natečaju pristopite tako, da svoje fotografije pošljete na elektronski naslov: obvescanje-tp.mgrt@gov.si. Zbiramo 

jih  med 9. 5. in 15. 6. 2013. Fotografije morajo biti vezane na tematiko evropskih sredstev, torej morajo prikazovati 

projekte izvedene v Sloveniji in financirane iz enega od skladov – Evropski sklad za regionalni razvoj, Kohezijski sklad ali 

Evropski socialni sklad.  

Ob fotografiji pripišite, za kateri projekt gre ter lokacijo, kjer je bila fotografija posneta, skupaj s svojimi kontaktnimi 

podatki: ime in priimek, elektronski naslov in telefonska številka. Vsak lahko pošlje največ 5 fotografij za posamezen 

projekt. Število različnih projektov na udeleženca ni omejeno. Velikost fotografij naj ne presega 15MB.  

Foto natečaj bo potekal v dveh fazah z možnostjo podaljšanja. Prva faza bo vključevala zbiranje fotografij in bo potekala 

med 9. 5. in 15. 6. 2013. Druga faza, glasovanje, pa bo potekala od 15. 6. do 31. 7. 2013.  

Glasovanje se bo izvedlo v obliki zbiranja všečkov nahttps://www.facebook.com/EUSkladi. Po preteku glasovalnega obdobja 

bo fotografija z največ všečki prejela glavno nagrado, podeljenih pa bo še 10 praktičnih nagrad za naslednjih 10 fotografij po 

številu všečkov.  

mailto:branka.markovic@gov.si
mailto:natasa.rojsek@gov.si
mailto:mateja.mejavsek@gov.si
mailto:obvescanje-tp.mgrt@gov.si
http://www.facebook.com/EUSkladi
http://www.eu-skladi.si/za-medije/novice-in-sporocila-za-javnost/aktualne-novice-o-evropskih-skladih/obvescanje-tp.mgrt@gov.si
https://www.facebook.com/EUSkladi

