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Strategija EU do 2020, za pametno, trajnostno in vključujočo rast, poudarja pomen učinkovite rabe virov
in energije. Eden od petih ciljev strategije, ki med drugimi zajema večjo gospodarnost z naravnimi viri in
zagotavljanje visokih standardov varstva okolja, je 20% prihranek primarne energije do 2020, ki naj bi
ga dosegli z ukrepi energetske učinkovitosti.
Zavezujoče ukrepe je EU zajela v direktivi o energetski učinkovitosti, ki je bila objavljena v uradnem listu
EU 14. novembra 2012. Direktiva ponuja splošni okvir za spodbujanje energetske učinkovitosti v EU ter
predvideva številne ukrepe, ki podpirajo in narekujejo upoštevanje meril energetske učinkovitosti v javnih
naročilih; prenovo javnih zgradb; pogodbeno zagotavljanje prihrankov energije; deljene pobude za
nadgradnjo energetske učinkovitosti; podjetja za energetske storitve; učinkovitost proizvodnje energije;
dostop električne energije iz so-proizvodnje toplote in električne energije do omrežja; obveznosti glede
prihranka energije; obvezno izvajanje energetskih pregledov v velikih podjetjih; informacijske storitve za
porabnike energije ter energetsko učinkovitost v ureditvi omrežij.
Merila energetske učinkovitosti naj bi se upoštevala pri javnem naročanju ne le ob nakupu stavb ampak
tudi ob nakupu izdelkov in storitev. Javni sektor naj bi služil kot zgled tako na nivoju države in regije, kot
tudi na lokalnem nivoju.

V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za programsko obdobje
2007-2013
bo
izvedba
razvojne
prioritete
Trajnostna raba energije prispevala k izpolnjevanju
zahtev direktive o energetski učinkovitosti in
energetskih storitvah glede doseganja prihrankov
končne energije v obdobju 2008–2016, prispevala pa
bo tudi pomemben delež k izpolnjevanju obveznosti
Slovenije pri zmanjšanju emisij toplogrednih plinov
skladno s kjotskim protokolom.

Za Trajnostno rabo energije je v programskem obdobju 2007-2013 namenjenih 230.869.391,00 EUR, kar
je dobrih 5% vseh evropskih sredstev namenjenih za to obdobje. Od tega je za energetsko sanacijo javnih
stavb namenjenih 188.876.156,00 EUR, za učinkovito rabo električne energije 7.083.603,00 EUR in za
inovativne ukrepe za lokalno energetsko oskrbo 34.909.632,00 EUR.
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PREDSTAVITEV PROJEKTA KS
Energetska sanacija Splošne bolnišnice Brežice
V Splošni bolnišnici Brežice so se lani
zaključila gradbena in ostala dela za
energetsko sanacijo bolnišnice.
V okviru gradbenih del, ki so se izvajala
na večini bolnišničnih stavb, je bilo
zamenjano stavbno pohištvo, toplotna
izolacija stropov in fasad, zamenjane
in
izolirane
strehe,
zamenjana
obstoječa
klimatska
naprava
za
prezračevanje
in
hlajenje
v
operacijskem
traktu,
vzpostavljen
solarni sistem za ogrevanje sanitarne
vode, zamenjana svetila, izvedena
hidro- in termoizolacija tlakov in sten.
Z omenjenimi ukrepi se je
izboljšala tako toplotna izolacija
obstoječih bolnišničnih stavb kot
tudi
njihova
učinkovitost,
zagotovljeni
pa
so
tudi
učinkovitejši sistemi ogrevanja,
hlajenja,
klimatizacije
in
prezračevanja. Poleg tega je del
energetske
oskrbe
zavoda
zagotovljen iz obnovljivih virov
energije, in sicer iz sončne
energije in podtalnice.

Skupaj s predhodno izvedenimi ukrepi
(obnova
kotlarne
in
zamenjava
energenta v letu 2006 in obnova
kuhinje v letu 2008) je zaradi
energetske sanacije objektov skupna
poraba energentov v kWh, glede na
referenčno leto 2005, v obdobju do
leta 2011 manjša za 41%. Skupni stroški
so se znižali za 14%. Skupne emisije
CO2 so se znižale za 27%, poraba vode
pa za 11%. Delež stroškov za energijo v
skupnih stroških zavoda se je v letu
2011 znižal na 1,49 %.
Bolnišnica je s centralnim nadzornim
sistemom zagotovila tudi pregled nad
rabo vstopne energije ter vpeljala
energetsko knjigovodstvo.

Bolnišnica je na ta način
zmanjšala
porabo
energije,
zagotovila
zanesljivejšo
energetsko oskrbo za nemoteno
delovanje, izboljšala delovne in
bivalne pogoje tako bolnikov kot
zaposlenih
ter
zmanjšala
negativne vplive na okolje.
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PREDSTAVITEV PROJEKTA ESRR
Izgradnja vrtca Tezno Maribor – enota Lupinica
Celotna vrednost naložbe
je znašala 1,9 mio EUR,
od tega znaša
sofinanciranje Evropskega
sklada za regionalni
razvoj 1,2 mio EUR.

Naložba se je začela z rušitvenimi deli v maju 2012, vse aktivnosti v
sklopu projekta pa so bile uspešno zaključene že v decembru 2012, ko
je bil novi vrtec tudi slavnostno odprt in predan v uporabo.
Z naložbo, ki vključuje tudi ureditev potrebnih zunanjih površin, je bil
pridobljen nov, energetsko učinkovit vrtec z vsemi potrebnimi in
ustreznimi prostori. S tem je omogočeno izvajanje dejavnosti
predšolske vzgoje za štiri oddelke prvega starostnega obdobja in tri
oddelke drugega starostnega obdobja.
Skupna površina vrtca znaša 1.037,6 m2 in je razdeljena na tri trakte:
prvi trakt z igralnicami za otroke 1. starostnega obdobja;
drugi trakt z igralnicami za otroke 2. starostnega obdobja in
tretji trakt s spremljajočimi prostori (športna igralnica,
razdelilna kuhinja, pralnica, …).
Načrtuje se, da bo vrtec obiskovalo približno 128 otrok.
-

Novi vrtec je moderno zasnovan, saj sledi načelu »Vrtec naj bo
svetlobi odprt in gibanju predan prostor«. Objekt je zasnovan tako, da
so vsi prostori za otroke dobro naravno osvetljeni in pregledni, kar
omogočajo velike steklene površine. Objekt je grajen po principu
energetsko varčne gradnje. Ogrevanje vrtca je izvedeno s toplotno
črpalko sistema zrak/voda in etažnim plinskim grelnikom.
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV PODJETJA, KI JE PRIDOBILO
SREDSTVA IZ ESRR, ESS IN KS
UNIOR d.d. je podjetje, ki mu je uspelo pridobiti evropska sredstva iz Evropskega sklada za regionalni
razvoj, Evropskega socialnega sklada in Kohezijskega sklada v skupni vrednosti dobrih 5,5 milijonov EUR.
Za projekt so prejeli dobrih 2,5 milijona EUR, od tega
85% iz ESRR.

Fleksibilna obdelava komponent krmilnega
sistema
Na Javni razpis za neposredne spodbude
za skupne razvojno – investicijske
projekte – RIP 09 so skupaj s partnerji
(UNIOR d.d. iz Zreč, Hidria Rotomatika
d.o.o. iz Spodnje Idrije, Univerza v
Ljubljani, Fakulteta za strojništvo,
Zavod za gradbeništvo Slovenije iz
Ljubljane) prijavili projekt Fleksibilna
obdelava komponent krmilnega sistema
(FOKKS).

Zahtevnost izdelave in zagotavljanje
vrhunske kakovosti obdelav komponent je
ključni problem pri izdelavi komponent
krmilnega sistema. Z razvojem nove
fleksibilne
obdelovalne
tehnologije
projekt FOKKS rešuje ta problem na
edinstven način, saj združuje dve različni
tehnologiji izdelave komponent preko
razvoja skupne obdelovalne tehnologije.

Razvita
in
uvedena
nova
tehnologija
za
precizno
preoblikovanje v vročem ter
vrhunske tehnologije mehanske
obdelave elementov krmilnega
sistema.
Uvedena »čista tehnologija« v
proizvodnjo elementov krmilnega
sistema z zmanjšanjem odpadnih
emulzij in zmanjšanje porabe
energije ter približevanje k
zagotavljanje proizvodnje »brez
napak«.
Za projekt so preko
Javnega razpisa za
dodatno promocijo
turistične ponudbe v
letu 2009 prejeli
100.000,00 EUR, od
tega 85% iz ESRR.

Destinacija Rogla - Pohorje
Turizem je na območju, kjer delujejo, najbolj razvit
v občini Zreče – na Rogli in v Zrečah s termami. Tudi
razvoj ponudbe in trženja v družbi Unior d.d.
Program turizem je šel v smeri uveljavljanja blagovne
znamke Rogla kot klimatskega turističnega centra,
poznanega predvsem po zimski smučarski ponudbi, in
term v Zrečah, kjer se je razvilo zdravilišče s
kurativnimi in preventivnimi programi. Za razvoj
turizma na območju občin Zreč in Slovenske Konjice
pa je pomembna tudi bližina gravitirajočih občin
Oplotnica in Vitanje ter v veliki meri še Vojnik in
Dobrna. Na celotnem območju vseh 6 občin živi
36.600 prebivalcev na 364 km2. Za čim večji in
kakovostnejši razvoj turizma na tem območju je bilo
zato treba razviti turistično destinacijo, okrepiti
sodelovanje in povezovanje med naštetimi občinami,
povezati subjekte turistične ponudbe (lokalno
turistične organizacije, turistično informativni centri,
turistična društva, podjetja, kmetije idr.), povezati
turistične produkte ter okrepiti povezovanje in
sodelovanje
med
gospodarstvom,
kmetijsko
dejavnostjo, turizmom in kulturo.

Doseženi so bili naslednji cilji Izvedbenega načrta turistične
destinacije Rogla - Pohorje: povečana vrednost turizma v BDP
sodelujočih občin za 5% v primerjavi z letom 2008; povečana
prepoznavnost destinacije »Rogla – Pohorje« na trgih
Slovenije, Grčije, Avstrije, Hrvaške; povečano število gostov
destinacije »Rogla – Pohorje« za 5% v primerjavi z letom
2008; povečano število nočitev destinacije »Rogla – Pohorje«
za 5% v primerjavi z letom 2009; povečano število gostov iz
Grčije za 20% v primerjavi z letom 2008; povečana potrošnja
turistov v destinaciji za 5% v primerjavi z letom 2008;
povezanost ponudbe turistične destinacije »Rogla – Pohorje«.
Z delovanjem na projektu destinacije Rogla – Pohorje so
želeli doseči, da se bodo ponudniki turistične ponudbe
združili in gostom skupaj ponudili najboljšo in najbolj pestro
ponudbo, pisano po njihovi meri. Projekt je vertikalno in
horizontalno povezal ponudnike turistične ponudbe v
destinaciji Rogla – Pohorje. Velik obseg tržnega
komuniciranja je prispeval k dvigu prepoznavnosti destinacije
Rogla – Pohorje v Sloveniji in tujini ter seznanjenosti s
ponudbo. Komunikacijske aktivnosti v Grčiji in Rusiji so imele
pozitiven učinek tudi na letalskih povezavah Ljubljana –
Atene – Ljubljana.
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Nove namestitvene zmogljivosti in wellness
center v Termah Zreče
Okoli 90% zasedenost hotelov v Termah Zreče je, poleg želje in
potrebe po namestitvi visoke kategorije ter težnji po ločitvi
wellnessa od zdravstvenega dela, eden od glavnih razlogov za
naložbo v nove namestitvene zmogljivosti in wellness center v
Termah Zreče. Ob dograditvi obstoječega hotelskega kompleksa so
gradbena dela zajemala tudi celovito obnovo hotelske kuhinje,
slaščičarne, restavracije Vital in hotelske kavarne. Z otvoritvijo
novega Hotela Atrij**** Superior Terme Zreče pridobivajo 100 novih
sodobno opremljenih sob. Restavracijski del Hotelov Dobrava je,
poleg obnovljene restavracije Vital, razširjen z novimi: restavracijo
Atrij, restavracijo A la Carte in sobo Vinia. Dušo novemu hotelu
daje IDILA, Wellness & Spa s štirimi svetovi namenjenimi sprostitvi
in razvajanju, ki jih odlikujejo najsodobnejša oprema in vrhunsko
usposobljen kader.
Pridobivanju znanja in ustvarjanju poslovnega uspeha je namenjen
sodoben konferenčni in protokolarni center, ki z Veliko
konferenčno dvorano in petimi seminarskimi dvoranami, ob
najsodobnejši tehnologiji, omogoča vrhunsko izvedbo seminarjev in
poslovnih srečanj.
Unior Turizem je dobil naziv Snovalec, ki ga podeljuje Slovenska
turistična organizacija z namenom spodbujanja promocije in
uresničitve novih idej v turizmu. V Unior Turizmu verjamejo v
prihodnost razvoja destinacije Rogla Pohorje ter v povezovanje
lokalnih ponudnikov in pridelovalcev lokalne hrane, zato je projekt
Pohorske kulinarične poti smiselna nadgradnja
strateškega
projekta
Foto: Boštjan
Colarič
Okusi Rogle.
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Znižanje porabe električne energije
V okviru Sofinanciranja projektov za
povečanje učinkovitosti rabe električne
energije v gospodarstvu za obdobje
2011–2013 so v Uniorju izvedli projekt
Uvedba sodobnih ter energetsko in
okoljsko
sprejemljivih
električnih
naprav za znižanje porabe električne
energije. V okviru projekta, za
katerega so pridobili dobrih 64.000,00
EUR, od tega 85% iz kohezijskega
sklada, so namestili 671 novih svetilk
(notranja in zunanja razsvetljava) ter
odstranili star in namestili nov
kompresor.

Z zamenjavo notranjih svetil so
privarčevali 855,8 MWh/letno, kar
pomeni, da so prihranili 68% električne
energije. Podoben prihranek je bil v
sanaciji zunanje razsvetljave, ki je za
svoje obratovanje porabila 192,07
MWh/letno manj oziroma 80% manj
električne
energije.
Pričakovana
sanacija osvetlitev je neposredno
vplivala na kakovost delovnih mest, saj
je izpolnjevala kakovost osvetlitve
delovnega mesta po standardu SIST EN
12464-1.

Krepitev razvojnih oddelkov v podjetjih - Center za vrhunski šport
V okviru projekta Krepitev RR oddelkov v podjetjih, ki se je začel 1. 12. 2011 in bo
trajal vse do 30. 5. 2014, je bila ustanovljena nova RR skupina, ki se skupaj s
priznanimi strokovnjaki in mladimi raziskovalci zavzema za krepitev RR dejavnosti v
podjetju UNIOR in s tem nudi podjetju strokovno podporo pri krepitvi njihovih
razvojnih in inovacijskih sposobnosti.
Proizvodi, ki bodo rezultati in so cilj okrepljene RR dejavnosti: ustanovitev in
delovanje Centra za vrhunski šport (CVŠ) v klimatskem zdravilišču in olimpijskem
centru na Rogli; razvoj in uvedba sodobnih metodologij za učinkovitejšo in uspešnejšo
rehabilitacijo lokomotornega aparata vrhunskih športnikov in širšo populacijo; razvit
model mednarodnega marketinga za trženje zgoraj omenjenih proizvodov; razvoj
preventivnih ukrepov za zdravstveno ogrožene skupine poklicev in celosten program
zmanjšanja telesne teže na povečani nadmorski višini.

Za projekt so na
javnem razpisu za
krepitev razvojnih
oddelkov
v
podjetjih pridobili
240.771,00
EUR,
od tega 85% iz ESS.

Prednostna naloga projekta je CVŠ, za katerega bodo na podlagi izkušenj drugih in z lastnimi raziskavami podrobno
analizirali do sedaj znane metode »višinskega treninga« in jih selekcionirali. Izbrali bodo tiste, ki bi po predvidevanjih
lahko najbolj učinkovale na posameznika, glede na njegove trenutne zmogljivosti, vadbene značilnosti, vadbeno obdobje,
potrebe ciklizacije in potrebe športne panoge. Hkrati pa želimo čim večji del protokolov standardizirati, torej uvesti
metodologije, ki bodo uporabne. Širši cilj predstavljenih poskusov je priprava reprezentanc na največja tekmovanja.
Nastopi na Svetovnem prvenstvu (2014), Olimpijskih igrah Rio de Janeiro (2016), zimski Univerzijadi 2013 (Slovenija) in
zimskih Olimpijskih igrah Soči (2014), v športnih panogah: triatlonu, maratonu, teku na smučeh, kolesarstvo, judu, tenisu,
kolektivnih športih ter tudi vseh športih paraolimpijskih programov. Izkušnje iz tekmovalnega športa nameravamo združiti
v temeljne nasvete pri »višinskem treningu« hotelskih gostov, ki bi v okviru siceršnjih ponudb opravili tovrstno vadbo z
vidika izboljšanja vzdržljivosti in zdravja nasploh. Posebna pozornost bo namenjena tudi morebitnemu učinku hipoksije na
izrazitejše hujšanje. Prevelika teža je danes vsesplošni problem, kar bi lahko reševali v okviru družinskih aktivnih
dopustov. S pomočjo pridobljenih sredstev so na novo zaposlili in usposobili 2 mlada raziskovalca. Prav tako so v RR
skupino vključili tudi 4 raziskovalce iz Unior-ja in 8 vrhunskih strokovnjakov.

Foto: Unior d.d.
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ODLOČBE IN POTRDITVE PROJEKTOV
Evropski socialni sklad
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za evropske strukturne
sklade in Kohezijski sklad je izdalo naslednji odločbi:
1.
11

2.

Evropska sredstva za projekt »Dvig socialnega in
kulturnega kapitala v lokalnih skupnostih za razvoj
enakih
možnosti
in
spodbujanje
socialne
vključenosti«. Projekt v skupni vrednosti 1,2
milijona EUR bo izvajala Šola za ravnatelje.
Evropski socialni sklad bo zanj prispeval 85%
vrednosti.
Namen projekta je razvijanje zaposlitvenih
možnosti, alternativnih zaposlitev, fleksibilnih oblik
zaposlovanja
in
preprečevanje
prehoda
v
brezposelnost. V njegovem okviru se želi raziskati
vpliv dejavnikov socialnega in kulturnega kapitala na
zaposlitvene možnosti; pripraviti izhodišča ter
usmeritve za njegov dvig; pripraviti izvedbo
programov za njegovo izboljšanje v izbranih vzgojnoizobraževalnih zavodih s spodbujanjem pomena
neformalnega znanja in povezovanja socialnih
partnerjev; uvajati fleksibilne oblike organizacije
dela vzgojno-izobraževalnih zavodov; spremljati
izvedbo projektnih aktivnosti in končno čim bolj
učinkovito razširjati rezultate.

Evropska sredstva za projekt »Informiranje in svetovanje v
poklicnem izobraževanju«. Skupna vrednost projekta, ki ga bo
izvajal Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, je
327.840,00 EUR.
Evropski socialni sklad bo prispeval 85% celotne vrednosti.
Namen projekta je približati učencem poklice s področja
gospodarstva, spodbuditi mlade k razmišljanju o nadaljnji
izobraževalni in poklicni poti, večati ugled poklicnega in strokovnega
izobraževanja ter spodbujati razvoj poklicno specifičnih in splošnih
kompetenc (sporazumevanje v maternem in tujih jezikih,
samoiniciativnost in podjetnost, socialne in državljanske
kompetence, kulturna zavest in izražanje).
Posebna pozornost bo namenjena vključevanju šolskih delavcev v
učenje veščin načrtovanja in vodenja kariere. Cilj projekta je
namreč razviti model promocije poklicev, ki bo uporaben ne glede
na poklicno panogo in bo poleg informiranja vključeval tudi
elemente načrtovanja in vodenja kariere. To bo med drugim
prispevalo tudi k odpravljanju vrzeli med povpraševanjem in
ponudbo na trgu dela, ki je posledica premajhnega poznavanja in
interesa za nekatere poklice.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdalo naslednje odločbe:
1.
Evropska sredstva za projekt »Infrastruktura meroslovnega sistema - Tlak«. Vrednost
projekta, ki bo prispeval k izboljšanju slovenskega meroslovnega sistema in nižanju
stroškov na področju gospodarstva, je dobrih 153 tisoč EUR. Evropski sklad za regionalni
razvoj bo prispeval 85 odstotkov vrednosti oz. skoraj 131 tisoč EUR.
Namen projekta, ki ga izvaja Urad Republike Slovenije za meroslovje, je dopolnitev
nacionalnega etalona za tlak, s čimer se bo razširilo merilno območje v področju nizkih tlakov
(vakuuma). Kupljen bo posebni vakuumski kalibracijski sistem, v katerem se bodo lahko
generirali tlaki plinov po metodah statične in dinamične ekspanzije. S tem v Republiki Sloveniji
sledimo neposrednim potrebam slovenskega gospodarstva, saj lastna, od tujih meroslovnih
institucij neodvisna realizacija sledljivosti nizkih absolutnih tlakov, prispeva k nižanju stroškov.
Z izboljšanimi meritvami bo zagotovljena sledljivost tlaka tudi za najzahtevnejše uporabnike v
Sloveniji, ki morajo sedaj te storitve iskati v tujini. Prav tako bo zagotovljen manjši izmet in
večja storilnost naprav na področju gospodarstva.

2.
Evropska sredstva za izgradnjo druge faze obvoznice Črnomelj. Dobrih 8,7 milijona EUR
vredni projekt, ki ga je pripravila Direkcija RS za ceste, bo v višini 6,4 milijona EUR
sofinancirala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Hrup, ki ga povzroča gost promet skozi center naselja, je zelo moteč za lokalne prebivalce. Z
obvoznico, ki bo speljala večino prometa mimo centra mesta, bo hrup bistveno manjši,
zmanjšala pa se bo tudi količina izpušnih plinov. Poleg tega pa se bodo z izgradnjo nove
obvoznice zmanjšali tudi tresljaji, ki nastajajo ob vožnji težjih vozil in uničujejo objekte v
neposredni bližini ceste. Vsa tranzitna težka tovorna vozila bodo po uresničitvi projekta
namesto skozi center Črnomlja speljana po obvozni cesti.

3.
Evropska sredstva za projekt »prenova Vile Zlatorog na Bledu«. Trenutno propadajoča vila
bo obnovljena za namen izvajanja programa protokolarne dejavnosti državnega vrha, kar
bo prispevalo tudi k dvigu konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Skupna vrednost
naložbe znaša 1,8 milijona EUR, od tega bo skoraj 1,5 milijona EUR prispeval Evropski sklad
za regionalni razvoj.
Naložba v infrastrukturo bo zajemala gradbeno obrtniška dela, s katerimi bo objekt celovito
prenovljen, vila pa bo po obnovi ustrezala vsem standardom oz. predpisom. Namenjena bo
delu, druženju, pogostitvam in namestitvam gostov v okviru programa protokolarne dejavnosti
državnega vrha. Ob vili bo zgrajen tudi pomožni servisni objekt, prenovljena pa bo tudi močno
dotrajana vinoteka Ledenica.

4.
Evropska sredstva za projekt »Obnova turističnih poti in kontrole vstopa v Tihi in Šumeči
jami ter I. faza prenove sprejemnega centra parka Škocjanske jame v Matavunu«. Skupna
vrednost naložbe znaša slaba 2 milijona EUR, od tega bo 1,4 milijona EUR prispeval
Evropski sklad za regionalni razvoj.
Naložba vključuje obnovo jamske infrastrukture v Tihi in Šumeči jami v Škocjanskih jamah,
postavitev nadzornih točk vhoda in izhoda turistov, dograditev obstoječega objekta z
nadzornim centrom za spremljanje ter video nadzor turistov v jami. S tem bo turistična
infrastruktura usklajena s standardi podobnih turističnih jam v svetu.

www.eu-skladi.si

Kohezijski e-kotiček

/EUskladi

3/2013

8

Evropski sklad za regionalni razvoj
5.
Evropska sredstva za projekta »Prenova večnamenske dvorane Bonifika« in »Športna dvorana Podmežakla – II.
faza«. Skupna vrednost obeh projektov je 10,8 milijona EUR, od tega bo 4,2 milijona EUR prispeval Evropski sklad
za regionalni razvoj.
V okviru projekta obnove večnamenske dvorane Bonifika v Kopru bosta izvedeni notranja prenova, prenova zunanjih
površin ter posodobljena energetski sistem in oprema. Namen projekta je zagotoviti pogoje za racionalno obratovanje
dvorane in njeno uporabo za gostitev nacionalnih in mednarodnih športnih tekmovanj, kulturnih in drugih prireditev.
Uresničitev naložbe bo prispevala k bogatitvi turistične ponudbe, razvoju drugih storitev, nastanku novih delovnih mest
in krepitvi prepoznavnosti Slovenije v Evropi in svetu. Skupna vrednost projekta znaša slabih 2,8 milijona EUR, od
tega bo slaba 1,2 milijona EUR prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.
Projekt »Športna dvorana Podmežakla – II. faza« pa vključuje večnamensko ureditev dvorane, ki bo po novem, z
izjemo dogodkov na ledu, lahko sprejela 5.500 obiskovalcev (danes jih sprejme 4.500). Z uresničitvijo naložbe bodo
urejeni dodatni evakuacijski izhodi, novo požarno stopnišče in dvigala, pomožni in VIP-prostori, dodatna klančina,
kabine za komentatorje. Prav tako pa bosta prenovljeni streha in fasada. Z uresničitvijo naložbe bodo zagotovljeni
pogoji za organizacijo različnih prireditev na najvišji mednarodni ravni, njena izvedba pa bo v širši Gorenjski regiji
prispevala tudi h krepitvi turistične ponudbe in nadaljnjemu razvoju turizma. Skupna vrednost projekta znaša dobrih 8
milijonov EUR, od tega bo slabe 3 milijone EUR prispeval Evropski sklad za regionalni razvoj.

Evropski kohezijski sklad
1.
Evropska sredstva za projekt uvedbe digitalnega radijskega sistema (GSM-R) na slovenskem železniškem omrežju.
Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 149,5 milijona EUR, bo v višini 99,9 milijona EUR sofinanciran iz
Kohezijskega sklada. Gre za ključni projekt modernizacije slovenskega železniškega omrežja.
Cilj projekta je izgradnja in vzpostavitev digitalnega radijskega komunikacijskega sistema (GSM-R) na celotnem omrežju
javne železniške infrastrukture v Sloveniji. GSM-R sistem predstavlja odskočno platformo za uvedbo modernih sistemov
upravljanja železniškega prometa, s katerimi se dosegajo bistvene izboljšave tako pri propustnosti prog kot tudi pri sami
varnosti prometa.
V okviru projekta bo zgrajeno železniško radijsko omrežje GSM-R v skupni dolžini 960 kilometrov, s čimer bo
zagotovljena pokritost z radijskim omrežjem na celotnem slovenskem železniškem omrežju.
Poleg izgradnje radijskega omrežja, naložba obsega tudi gradnjo potrebnih kabelskih tras in kabelskih povezav ter vsa
pripadajoča gradbena dela. Postavljenih bo več kot 250 baznih postaj (stolpov GSM-R), kupljene bodo mobilne radijske
naprave za operativno osebje in vzdrževalna vozila upravljavca javne železniške infrastrukture. Vzpostavljen bo tudi
centralni nadzorni sistem in upravljavski center za celotno novo zgrajeno omrežje. Uvajanje se bo začelo na glavnih
progah, nadaljevalo pa na regionalnih. V okviru projekta bo izvedeno tudi usposabljanje osebja za upravljanje in
vzdrževanje novega omrežja.
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
1.

Sofinanciranje nadaljnjega razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v
visokem šolstvu v letih 2013-2015

1
V okviru javnega razpisa se bo izvajalo svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za
kakovostnejšo študijsko pot in lažje vključevanje na trg dela.
Namen javnega razpisa je spodbujati nadaljnjo dejavnost in razvoj karierne orientacije, predvsem kariernega svetovanja za
študente v visokošolskem izobraževanju z namenom pravočasnega načrtovanja in razvoja karier bodočih visokokvalificiranih
kadrov. Sofinancirane dejavnosti bodo omogočile pridobivanje izkušenj kariernih svetovalcev na področju vodenja in
organizacije kariernih centrov ter izvajanja kariernega svetovanja, medtem ko bo organizacija opredeljenih dogodkov
pripomogla k osveščanju študentov o pomembnosti kariernega načrtovanja in vseživljenjskega učenja za pridobivanje
dodatnih kompetenc ter praktičnega znanja za učinkovit vstop na trg dela ter povezovanje študentov s potencialnimi
delodajalci.
Cilj javnega razpisa je podpreti nadaljnji razvoj kariernega svetovanja na visokošolskih zavodih in okrepiti sodelovanje
kariernih centrov z delodajalci oziroma neposreden vstop diplomantov v bodoča delovna okolja.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu znaša največ do 1.340.000,00 EUR. Od tega prispevek
Skupnosti – EU del – predstavlja 85% vrednosti operacije, SLO del – pa predstavlja 15 % vrednosti operacije.
Na javni razpis se lahko prijavijo visokošolski zavodi v Republiki Sloveniji.
Rok za oddajo vloge je 2. april 2013 (do 13. ure).
Ostale zahteve so podrobneje opredeljene v razpisni dokumentaciji, ki je dosegljiva na spletni strani ministrstva
www.mizks.gov.si pod rubriko Javne objave in pod rubriko Javni razpisi, z dnem objave javnega razpisa v Uradnem listu RS.

Več na:
http://www.mizks.gov.si/si/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=1281
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
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

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

Foto: Matevž Kostanjšek
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AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.

Javni razpis za energetsko sanacij stavb visokega šolstva in znanosti

Razpisana sredstva so namenjena javnim zavodom s področja visokega šolstva in znanosti, katerih ustanovitelj je
Republika Slovenija in so v pristojnosti ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Sredstva lahko pridobijo
za projekte energetsko učinkovite sanacije obstoječih stavb (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja,
zamenjava oken) in za sanacijo sistemov ter uporabo ali vgradnjo sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in
klimatizacijo stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na obnovljivih virih
energije, vgradnjo varčnih svetil in optimizacijo razsvetljave (vključno z vsemi pripadajočimi aktivnostmi, ki so nujno
potrebne za zamenjavo razsvetljave) in ne nazadnje tudi za samodejno spremljanje porabe energije (t.i. energetski
monitoring).
Razpisana sredstva: 7 milijonov EUR, od tega bo 5,95 milijona EUR prispeval Kohezijski sklad.
Naslednji rok za oddajo vlog bo 19. april 2013. Morebitni ostali roki bodo objavljeni na spletni strani Ministrstva za
izobraževanje, znanost in šport. Javni razpis bo odprt do porabe sredstev.
Več informacij: http://www.energetika-portal.si/javne-objave/arhiv-energetika/javnirazpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=951

2.

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 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

3.

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 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
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OBVESTILA
Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji ponuja v okviru dogodka OPEN DAYS 2013
oz. »Odprti dnevi mest in regij« različne možnosti sodelovanja: univerzam, študentom, ustvarjalcem …
Preveri na: http://ec.europa.eu/regional_policy/conferences/od2013/index.cfm?id=531&LAN=EN&#anchor_531

Generalni direktorat za regionalno in mestno politiko pri Evropski komisiji razpisuje natečaj za
nagrade »Regio Stars« za leto 2014 za uspešne projekte. Rok za prijavo projektov je 19. 4. 2013.
Več informacij na njihovi spletni strani.

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 naš NOV elektronski naslov obvescanje-tp.mgrt@gov.si.

NAGRADNI KVIZ
1. Koliko sredstev je namenjeno za Trajnostno rabo energije za programsko obdobje 2007-2013 v okviru
Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture?
a. 130 milijonov evrov
b. 230 milijonov evrov
c. 430 milijonov evrov
2. Za koliko odstotkov se je po energetski sanaciji Splošne bolnišnice Brežice zmanjšala poraba energentov v
kWh v obdobju 2005-2011?
a. 31%
b. 51%
c. 41%
3.

Za koliko projektov je podjetje Unior d.d. pridobilo evropska sredstva?
a. 5
b. 4
c. 6

Pravilne odgovore pošljite na obvescanje-tp.mgrt@gov.si do 8. aprila 2013. Izmed prejetih
pravilnih odgovorov bomo izžrebali nagrajenca, ki bo objavljen na Facebooku. Pravilni
odgovori na vprašanja nagradnega kviza v februarski številki so 1a, 2c in 3b.
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