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Evropski socialni sklad
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja je potrdila naslednje javne razpise in
programe, ki jih izvajajo posredniška telesa v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje 2007 – 2013:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo programe tudi izvajal, pripravilo naslednje programe:
1.

Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb se je zaradi povečanega zanimanja v januarju povečala višina sredstev, ki so na razpolago za ta programe in jih je sedaj na razpolago
38.615.307,51 EUR. Na javni razpis se lahko prijavite tržni delodajalci, ki ste v preteklem poslovnem letu več kot
polovico svojih prihodkov ustvarili s prodajo blaga in storitev na trgu. Na podlagi razpisa lahko pridobite subvencijo za zaposlitev brezposelnih oseb iz ciljnih skupin, med katerimi so starejši od 50 let, mlajši od 25 let, iskalci prve
zaposlitve, mlajši od 30 let z univerzitetno izobrazbo, tisti s končano osnovno in nižjo poklicno šolo ter tisti, ki so 12
mesecev v zadnjih 16 mesecih prijavljeni v naših evidencah. Subvencija znaša 4.000 EUR in se vam izplača v enkratnem znesku po zaposlitvi brezposelne osebe za polni delovni čas. Takšno zaposlitev morate ohraniti najmanj eno
leto.
Roki za oddajo vlog:
1. 28. junija 2010 do 12. ure,
2. 24. septembra 2010 do 12. ure,
3. 29. oktobra 2010 do 12. ure,
4. 26. novembra 2010 do 12. ure,
5. 31. decembra 2010 do 12. ure,
6. 28. januarja 2011 do 12. ure,
7. 25. februarja 2011 do 12. ure.
Več na spletni strani:
http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/19-03-10ZaposliMe/19-03-10ZaposliMe.htm
in pri vašem svetovalcu zaposlitve na uradu za delo, kjer ste prijavljeni kot brezposelni.

2.

Za program Usposabljanja na delovnem mestu 2009/2011 je na razpolago 11.323.179,00 EUR.
Javno povabilo izvajalcem usposabljanja – delodajalcem za izvedbo programa je odprto do porabe sredstev, vendar
najdlje do 1. marca 2011.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/16-10-09/16-10-09.htm

3.

Za program Znanje uresničuje sanje je na razpolago 4.250.000,00 EUR.
Namen javnega razpisa je sofinanciranje usposabljanja in izobraževanja zaposlenim. Na javni razpis se lahko
prijavite zaposleni, ki imate največ V. stopnjo izobrazbe in ste v rednem delovnem razmerju pri gospodarskih družbah, zadrugah, samostojnih podjetnikih ali v zavodih ter se sami vključujete oz. ste že vključeni v izobraževanje ali
usposabljanje.
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje obvešča, da je postopek Javnega razpisa Znanje uresničuje sanje zaključen zaradi porabe vseh razpisanih sredstev javnega razpisa, namenjenih za leto 2010 (sklop B).Hkrati se vlagatelje
obvešča, da ostaja postopek javnega razpisa za sklop C odprt, sredstva namenjena za leto 2011 in 7. rok (27.08.2010
do 12.00 ure) za predložitev vlog pa nespremenjena. Na podlagi navedenega lahko vlagatelji še vedno kandidirajo za
sofinanciranje programov, katerih zaključek je po 1.9.2010 oz. se zaključijo najkasneje do 31.12.2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/22-05-09/22-05-09.htm

4.
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Usposabljanje zaposlenih, ki so napoteni na začasno čakanje na delo
Programe je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo
program tudi izvajal. Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in
temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za zaposlene, ki so na začasnem čakanju na delo.
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Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 12.921.238,48 EUR.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/ZaDelodajalce/ZDPNP/DelnoPovraciloNadPlac.htm
5.

Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva
Program je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj s Socialno zbornico Slovenije, ki bo projekt tudi izvajala.
Namen programa je:
- večja zaposljivost oseb s stopnjo in vrsto izobrazbe, ki je določena za strokovne delavce v Zakonu o socialnem
varstvu;
- krepitev socialno varstvenega sektorja za izvajanje posameznih socialnovarstvenih programov in s tem zagotavljanje kakovostnejših storitev za uporabnike socialnovarstvenih programov.

Kohezijski e-kotiček
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Cilj programa je izvesti do 500 zaposlitev iskalcev prve zaposlitve, ki imajo pogoje za opravljanje pripravništva na
področju socialnega varstva. Dosedanje izkušnje kažejo, da obstoječe znanje brez pripravništva in opravljanja strokovnega izpita ne omogoča neposredne zaposlitve na področju socialnega varstva.
Podrobnejše informacije najdete na http://www.soczbor-sl.si/3Dejavnosti/34Pripravnistvo.htm.
6.

Program Subvencije za samozaposlitev
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko je 7.5.2010 odobrila objavo programa »Subvencije za samozaposlitev 2010«, ki ga bo Zavod RS za zaposlovanje začel izvajati v začetku junija. Program brezposelnim osebam
in osebam v postopku izgubljanja zaposlitve omogoča pridobitev subvencije za samozaposlitev.
Ciljna skupina programa so:
- brezposelne osebe,
- osebe v postopku izgubljanja zaposlitve.
Do subvencije za samozaposlitev niso upravičene osebe, za katere je na dan podpisa zaposlitvenega načrta ugotovljeno, da so:
- v zadnjih petih (5) letih prejele sredstev iz naslova subvencije za samozaposlitev,
- v zadnjih dvanajstih (12) mesecih bile samozaposlene.
Upravičenec v program napoti osebo iz ciljne skupine na podlagi zaposlitvenega načrta, predloga o vključitvi, potrdila
o udeležbi na delavnici usposabljanja za podjetništvo »Priprava na samozaposlitev« in pogodbe o dodelitvi subvencije
za samozaposlitev.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Predstavitev/Informacije/KatalogInfJavnegaZnacaja/2eKakoDoSubvencijeSa
mozaposlitev.htm

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in
2009/2010
Predmet javnega povabila je sofinanciranje izobraževanja odraslih v šolskih letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010
za zaključen letnik po programu nižjega poklicnega, srednjega poklicnega, srednjega strokovnega, poklicno tehničnega, gimnazijskega izobraževanja ali za zaključeno izobraževanje po teh programih z maturo (splošno ali poklicno) ali z
zaključnim izpitom in sofinanciranje v celoti opravljenega delovodskega, poslovodskega ali mojstrskega izpita v šolskih
letih 2007/2008, 2008/2009 in 2009/2010.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 6.314.000,00 EUR.
Rok prijave je 31. avgust 2010 oz. do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.sklad-kadri.si/index.cgi?jezik=slo&kat=528
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Služba vlade za lokalno samoupravo in regionalno politiko
1.

Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« OP krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje
2010-2012.
Razpisana vrednost: 203.226.681,00 EUR za leta 2010, 2011 in 2012
Rok oddaje: za operacije, ki se začnejo izvajati v letu 2011: 27.8.2010, 29.10.2010, 28.1.2011

2.

Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti regionalnih organizacijskih destinacij
Vrednost razpisa: 4.200.000,00 EUR za leta 2010, 2011, 2012, 2013
Rok oddaje: 17.6.2010, 30.9.2010, 28.2.2011.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=867

Kohezijski sklad
Ministrstvo za gospodarstvo
1.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso za leta 2010, 2011 in 2012 (DOLB 2). Namen
javnega razpisa je sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso.
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so vsa podjetja, organizirana kot gospodarske družbe, registrirana
po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 65/09 UPB 3) ali samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci niso mikro podjetja s sedežem v manjših naseljih. Prijavitelj ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali
komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na voljo v razpisni dokumentaciji.
Skupna višina nepovratnih sredstev: 6.000.000 EUR za leta 2010, 2011 in 2012.
Roki za oddajo vlog: 02.09. 2010, 02.12. 2010 in naprej, do porabe sredstev, vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v
tromesečnih razmikih.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/.

2.

Javni razpis za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2010 in 2011 (KNLB 2).
Namen javnega razpisa je sofinanciranje vgradnje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso, moči 150 do
5000 kW.
Upravičenci do državne pomoči po tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o
gospodarskih družbah (Ur.l. RS, št 42/06 s spremembami), Zakona o zadrugah (Ur.l. RS, št. 62/07), Zakona o zavodih
(Ur.l. RS/I, št. 12/91 s spremembami) ter samostojni podjetniki, ki imajo sedež v RS. Upravičenci do subvencije po
tem razpisu so pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene na podlagi Zakona o društvih, (Ur.l. RS, št. 61/06) ter
Zakona o ustanovah, (Ur.l. RS, št. 70/05; 91/05 popr.), ob pogoju, da ne gre za pridobitno dejavnost. Za operacije, ki
se ne nahajajo v enem od mestnih naselij v Sloveniji, velja omejitev, da prijavitelj ne morejo biti mikro podjetja, ki so
upravičenci po javnem razpisu MKGP za ukrep 312 – podpora ustanavljanju in razvoju mikro podjetij. Prijavitelj tudi
ne more biti podjetje, ki proizvaja naprave ali komponente naprav, ki so del operacije. Podrobnejše informacije so na
voljo v razpisni dokumentaciji.
Skupna višina nepovratnih sredstev: 4.400.000 EUR za leti 2010 in 2011.
Roki za oddajo vlog: 02.09. 2010, 02.12. 2010. in 03.03. 2011 oziroma do porabe sredstev.
Več informacij na: http://www.mg.gov.si/
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Povzetek velikega informativnega dogodka OP ROPI
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
(SVLR) je 26.05.2010 organizirala t.i. veliki informativni dogodek, na katerem je bilo predstavljeno izvajanje Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007-2013 (OP ROPI). Dogodka so se udeležili tudi
minister dr. Henrik Gjerkeš, direktorica Urada za kohezijsko
politiko v SVLR mag. Mateja Čepin, visoki predstavnik Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko
g. Marc Botman, predstavnik pobude JASPERS g. Axel Hörhager ter drugi povabljeni, ki so predstavili nekatere okoljske in
prometne projekte, ki se v Sloveniji izvajajo s pomočjo sredstev
evropske kohezijske politike.

ki na gospodarskem, socialnem in ekološkem področju.
Za OP ROPI, ki je podlaga za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj, je dr.
Gjerkeš dejal, da je z 1,6 milijarde evrov ključen infrastrukturni program Republike Slovenije, ki se nanaša na področja
odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo,
ravnanja s komunalnimi odpadki, spodbujanje učinkovite
rabe energije ter obnovljivih virov energije, na področju prometa pa na izgradnjo vseevropskih infrastrukturnih omrežij
in državnih cest. Kot je dejal minister, je namen Službe Vlade
RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko kot organa
upravljanja, da »ta sredstva maksimalno počrpamo na optimalen način«.

Kohezijski e-kotiček

POROČILO O IZVEDENEM DOGODKU

Od potrditve operativnega programa avgusta 2007 je bilo s
strani SVLR kot organa upravljanja in Evropske komisije, ki
potrjuje t. i. velike projekte, izdanih 25 odločb – 13 za okoljske in 12 za prometne projekte. Skupna vrednost omenjenih
projektov znaša slabih 886 milijonov evrov, od tega bo dobrih 397 milijonov evrov sofinanciranih iz Kohezijskega oz.
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Sicer pa je minister
dr. Gjerkeša dejal, da je »Slovenija ena izmed uspešnejših
držav članic Evropske unije pri črpanju sredstev z naslova
evropske kohezijske politike«.

Foto: AMZS

V svojem uvodnem nagovoru je minister dr. Henrik Gjerkeš
opozoril, da je Slovenija pogajanja o finančni perspektivi
2007-2013 in dogovore o operativnih programih za črpanje
sredstev kohezijske politike končala v popolnoma drugačnih
okoliščinah od današnjih, ko je svetovna gospodarska in
finančna kriza spremenila družbeno-ekonomske razmere.
Vlada Republike Slovenije se je na te spremembe odzvala
tudi s spremembami operativnih programov kohezijske
politike ter optimizacijo uporabe evropskih kohezijskih sredstev. Minister je poudaril, da so v prvi vrsti usmerjene v ljudi,
torej v njihovo izobraževanje, usposobljenost, inovativnost,
v zagotavljanje uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami in znotraj regij ter tudi v infrastrukturo,
ki omogoča razvoj konkurenčnosti, prispeva k trajnostnemu
razvoju in kakovosti okolja bivanja. Prav zato je osnovno
vodilo sprememb operativnih programov »od zidov k
inovativnosti, delovnim mestom in trajnosti«, zato bo v prihodnje bistveno večji poudarek dan financiranju razvojnih
projektov, ki neposredno prispevajo k inovativnosti, krepitvi
družbe znanja in posledično ustvarjajo delovna mesta. Večji
poudarek bo dan tudi cilju trajnosti še posebej na tistih
področjih, kjer se dosegajo sinergije in večji koleteralni učin-

Večina okoljskih projektov, in sicer kar devet, se nanaša
na področje voda. Od tega se jih pet nanaša na področje
odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, štirje pa
na oskrbo s pitno vodo. S področja ravnanja s komunalnimi
odpadki pa so bile izdane odločbe za štiri projekte, in sicer
za izgradnjo štirih regijskih centrov za ravnanje z odpadki: na
Koroškem, v Zasavju, Slovenski Bistrici ter Ljubljani. Dobrih
143 milijonov evrov vredno odlagališče v Ljubljani je za zdaj
tudi največji okoljski projekt v Sloveniji, ki bo sofinanciran
iz Kohezijskega sklada, in sicer v višini slabih 76 milijonov
evrov. Na področju prometa se, z izjemo posodobitve letališke infrastrukture na letališču Maribor, vse izdane odločbe
nanašajo na ureditev cestne in avtocestne infrastrukture.
Na tem področju sta bili najbolj odmevni odločbi Evropske
komisije o sofinanciranju avtocestnih odsekov BeltinciLendava ter Slivnica Draženci. Poleg omenjenih projektov
so bile s področja prometa izdane tri odločbe za ureditev
križanj železniških prog s cestami (v Murski Soboti, Dobovi
in Zijavnici) ter štiri za ureditev kolesarskih stez. Poleg tega
pa bosta z evropskimi sredstvi sofinancirana tudi dobrih 43
milijonov evrov vredna Poljanska obvoznica Škofje Loke ter
sanacija brežine Pod Ključem.
Nekateri od teh projektov (trajnostna oskrba prebivalcev s
pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine, izgradnja
izvennivojskih križanj glavnih in regionalnih cest z železniškimi programi, daljinsko ogrevanje na lesno biomaso v
Lenartu, in vgradnja kotlovske naprave na lesno biomaso in
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rekonstrukcijo kotlovnice), za katere je dr. Gjerkeš dejal, da ključno prispevajo k skladnejšemu,
bolj uravnoteženemu in trajnostnemu razvoju Slovenije, je bilo predstavljenih tudi na velikem
informativnem dogodku.
Ob tej priložnosti pa je SVLR v sodelovanju z Avto moto zvezo Slovenije začela z informativnopromocijsko kampanjo »Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov«. Osrednji namen
kampanje je dvigniti raven seznanjenosti javnosti o projektih, ki jih Evropska unija sofinancira
v okviru OP ROPI in prispevati k večji prometni varnosti. Udeleženci kampanje, ki so izpolnili
nagradno anketo na spletni strani http://www.euskladi.si/ in pravilno odgovorili na vseh deset
zastavljenih vprašanj s področja porabe evropskih sredstev v Sloveniji ter prometne varnosti, se
bodo lahko brezplačno udeležili tečaja varne vožnje v Centru varne vožnje na Vranskem. Gre za
promocijsko kampanjo, ki jo v 85% sofinancira EU in za katero je minister dr. Henrik Gjerkeš prepričan, da bo prispevala k prometni varnosti in prinesla dodano vrednost prometnim projektom,
ki se izvajajo s pomočjo sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Odziv na skupno promocijsko kampanjo »Evropa izobražuje – 1000 tečajev za 1000 voznikov« je
bil izredno velik, zato so termini prvih 500 tečajev že zapolnjeni. Obiskovalci spletne strani
http://www.euskladi.si/ in www.amzs.si se boste za novih 500 brezplačnih tečajev lahko potegovali s 15. oktobrom 2010. Še vedno pa se lahko potegujete za praktične tolažilne nagrade.

Medpumovski turnir2010

5. medpumovski turnir - športno srečanje udeležencev programa PUM
V torek, 11. maja 2010, se je od 10. do 15. ure na igrišču pred
Don Boskovim centrom Celje odvijal že 5. medpumovski
turnir v nogometu, odbojki in košarki, ki se ga je udeležilo 120
mladih iz sedmih PUM-ov iz Slovenije. Namen srečanja je ob
športu in druženju ustvarjati nove prijateljske vezi in si izmenjati izkušnje. Letos, ko celjski pumovci obeležujemo 10-letnico
obstoja našega PUM-a, nam je bil turnir še posebej velik izziv.
Poleg organizacije dogodka smo si tudi priigrali medpumovski
pokal!
Program PUM nudi mladim od 15. do 26. leta spodbudo
in pomoč pri učenju in iskanju zaposlitve. Je izobraževalni
program, ki spodbuja mladega človeka, da nadaljuje prekinjeno šolanje ali se zaposli in stori nekaj za svojo osebnostno
rast. Program je projektno zasnovan, kar pomeni, da sodelovanje v programu PUM mladim omogoča delati v skladu
z njihovimi željami, interesi in sposobnostmi, kar prispeva
k temu, da pridobivajo pozitivne izobraževalne izkušnje, si
izboljšajo samopodobo in se učijo odgovornosti zase in do
drugih.
Udeleženci v programu PUM so lahko mladi od 15. do 25.
let, mladi, ki so zapustili šolo in mladi brez poklica ali zaposlitve.
Mladi se lahko v PUM vključijo kadarkoli med šolskim
letom. Program poteka od ponedeljka do petka, v času od
8.00 do 14.00. Poleg osebnega projektnega dela (učenje in
iskanje zaposlitve) izvajamo izbirne projekte, produkcijske
projekte in imamo nekatere interesne dejavnosti.
V šolskem letu 2009/10 smo poleg zgoraj omenjenega medpumovskega turnirja uspešno izvedli naslednje projekte:
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športno-družabno prireditev za mlade iz Celja in okolice
»Hudija je zakon – drugič!«
v okviru izbirnega projekta »PUM ponovno vabi« smo
pripravili kulturno-družabno prireditev za starše in
prijatelje »Dan staršev«, v sklopu praznika Mestne občine
Celje smo oblikovali jumbo plakat z naslovom »1000
mest, 1000 življenj. Zdravje v mestih šteje«.
pripravljamo letno glasilo – časopis PUM EFEKT, ki ga
mladi od vsebine do oblikovanja oblikujejo ob podpori
mentorjev in bo izšel ob koncu šolskega leta,
skozi vse leto se izvaja izbirni projekt »Triglav«, katerega
namen je bolje spoznati planinstvo, ki je priljubljena
oblika individualne in skupinske rekreacije v Sloveniji,
med mladimi pa je manj poznana. Pri pripravi na
planinsko turo na Triglav mladi spoznavajo različne teme
s področja planinstva in se s krajšimi planinskimi turami
kondicijsko pripravljajo na vzpon.
Skozi vse leto se tudi izvaja produkcijsko projektno delo, ki
ga sestavljajo t.i. moduli, kjer se mladi ob praktičnem delu
učijo različnih veščin, uporabnih v vsakdanjem življenju,
spoznavajo nove načine ustvarjalnosti, jih izražajo, razvijajo
zmožnosti za oživljanje starih in izumirajočih obrti ter oblikujejo različne izdelke. Moduli so:
Osnove kuharstva
Oblikovanje izdelkov iz lesa
Oblikovanje izdelkov iz tekstila in usnja
Oblikovanje izdelkov iz gline.
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V novembru 2007 je program PUM v Bruslju prejel priznanje Odbora regij kot najboljši v Evropi med programi socialne
politike.
V program PUM Celje se vključujejo mladi iz naslednjih
upravnih enot: Celje, Laško, Žalec, Slovenske Konjice, Šentjur pri Celju in Šmarje pri Jelšah.
V programu je v šolskem letu 2009/10 sodelovalo do konca
meseca aprila vsega skupaj 49 udeležencev iz različnih krajev
Savinjske regije.
PUM Celje delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za šolstvo in šport. Operacija
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007/2013, 3. razvojne prioritete: Razvoj
človeških virov in vseživljenjskega učenja; prednostne usmeritve 3.2.: Izboljšanje usposobljenosti posameznika za delo in
življenje v družbi, temelječi na znanju.
Barbara Jost, mentorica PUM

Vir: foto arhiv upravičenca

Delegacija Evropske komisije s predstavniki Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko na ogledu projektov sofinanciranih iz
sredstev evropske kohezijske politike
Ljubljana, 3. junij 2010 – Delegacija Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko na čelu z Nicholasom Martynom - direktorjem Direktorata F, ki je pristojen
tudi za Slovenijo, s predstavniki Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko ogledala dva projekta, ki
sta sofinancirana iz sredstev Kohezijskega sklada in Evropskega sklada za regionalni razvoj.
Delegacija si je najprej ogledala uresničevanje približno 144
milijonov evrov vrednega projekta nadgradnje regionalnega
centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski
regiji. Projekt, ki ga v višini 77,5 milijona evrov iz Kohezijskega sklada sofinancira Evropska unija, je doslej največji
kohezijski projekt s področja okolja v Republiki Sloveniji. V
poznih popoldanskih urah pa si je delegacija ogledala tudi
Tehnološko-razvojni center JUB, ki je sodeloval pri 4,7 milijona evrov vrednem projektu »Aktivni fasadni sistemi« in je bil
v višini 1,8 milijona evrov sofinanciran iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj.
V okviru nadgradnje regionalnega centra v Ljubljani bodo
zgrajeni objekti za predelavo odpadkov, čistilna naprava za
izcedne vode na odlagališču Barje, predvidena pa je tudi širitev odlagalnega polja. Slednje se bo razširilo za 4,92 hektarja,
s čimer bo pridobljenih dodatnih 885.000 m3 za odlaganje
odpadkov.
Novozgrajenih objektov v okviru RCERO se bo predvidoma

posluževalo 17 občin osrednjeslovenske regije s približno
414.000 prebivalci. Poleg Mestne občine Ljubljana še Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig,
Kamnik, Komenda, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice,
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.
Gradbena dela na odlagalnem polju kot tudi čistilni napravi
so že zaključena, slednja pa tudi že poskusno obratuje. Do
konca leta pa naj bi se predvidoma začela gradnja objekta
za predelavo odpadkov. Celoten projekt, za katerega je
Evropska komisija odločbo izdala aprila 2009, po pooblastilu
Mestne občine Ljubljana (MOL) in ostalih občin, vodi javno
podjetje Snaga.
Tehnološko – razvojni center JUB, ki je začel delovati letos
aprila, je s svojimi skoraj 3000 m2 uporabnih površin v prvi
vrsti namenjen izobraževanju in praktičnemu usposabljanju uporabnikov izdelkov JUB ter razvoju in raziskavam na
področju naprednih in inovativnih tehnologij in zaključnih
slojev v gradbeništvu.
V centru je zaposlenih 35 strokovnjakov: od tehnikov, inženirjev, do magistrov in doktorjev s področja gradbeništva in
naravoslovnih ved.
Tehnološko – razvojni center JUB je sodeloval kot partner
pri projektu Aktivni fasadni sistemi podjetja Mitol d.d. Projekt je bil izveden v okviru Javnega razpisa neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte – projekti
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2008, ki ga je izvajala Javna agencija za tehnološki razvoj.
Podrobneje pa se z omenjenim projektom lahko seznanite
tudi v pričujoči številki Kohezijskega e-kotička v naslednjem
prispevku.
Predstavnika Evropske komisije Nicholas Martyn in Marc
Botman (v sredini) v pogovoru s predstavnikoma javnega
podjetja Snaga Mitjo Praznikom (skrajno levo) in Jankom
Kramžarjem (skrajno desno).
Foto: Javno podjetje Snaga

DOBRE PRAKSE

Evropski sklad za regionalni razvoj
Tehnološko raziskovalni center JUB
Predstavitev tehnološko razvojnega centra
JUB je eno najstarejših slovenskih podjetji. Iz obrata za
mletje zemeljskih barv se je razvilo v mednarodno uveljavljeno podjetje na področju proizvodnje barv in ometov.
Tradicija, dolgoletne izkušnje in lastno znanje so botrovali
razvoju v podjetje z visoko produktivno avtomatizirano
proizvodnjo, ki ga odlikuje visoka stopnja okoljske in energetske ozaveščenosti ter lasten razvoj izdelkov.
Letos praznujejo častitljiv jubilej, 135 letnico obstoja. Obletnico so obeležili na prav poseben način in sicer z odprtjem
novega tehnološko raziskovalnega centra, ki je zagotovo
eden najsodobnejših tovrstnih centrov v Evropi. Tehnološko
raziskovalni center s skoraj 3000 m2 uporabnih površin je v
prvi vrsti namenjen izobraževanju in praktičnemu usposabljanju uporabnikov JUB izdelkov ter razvoju in raziskavam na
področju naprednih in inovativnih tehnologij in zaključnih
slojev v gradbeništvu. V centru je zaposlenih 35 strokovnjakov: od tehnikov, inženirjev, do magistrov in doktorjev s
področja gradbeništva in naravoslovnih ved.
Učni center, ki lahko naenkrat sprejme do 30 udeležencev
zajema aplikativno učilnico s sistemom premičnih panojev
na katerih udeleženci s sodobno tehnološko opremo ter
pod nadzorom strokovnih inštruktorjev osvajajo znanja
vgradnje JUB materialov. Za teoretična predavanja je na
voljo sodobna multimedijska učilnica.
Izjemen tehnološki dosežek je zagotovo raziskovalni fasadni poligon, ki vsebuje 16 testnih celic in se nahaja na južni
fasadi samega objekta. Poligon omogoča na vgrajenih sistemih on- line merjenja toplotnih tokov skozi testne površine,
spremljanja napetostnih stanj, spremljanja difuzije vodne
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pare in drugih gradbeno fizikalnih parametrov. Na osnovi
opazovanj in merjenj bo omogočeno pravilno dimenzioniranje posameznih slojev novih fasadnih sistemov, pritrdilnih
in drugih elementov fasade, detajlov stikovanja fasadnih sistemov z okenskim in vratnimi okvirji, ipd. Poleg tega bo tudi
osnova za razvoj povsem novih fasadnih sistemov, ki bodo
imeli poleg izolativne in estetske funkcije aktivno vlogo pri
zagotavljanju energetske učinkovitosti objekta kot celote.
Specialne klimatske komore omogočajo izpostavo in
študijo toplotno izolacijskih sistemov po ETAG 004 ter
simulacijo realnih in ekstremnih vremenskih pogojev pri
vgradnji materialov. V komorah je namreč možno vzdrževati
in kontrolirano spreminjati naslednje pogoje: temperaturo
zraka v razponu od –40 °C do +70 °C, relativno vlažnost
zraka med 10 in 95 %, omogočena bo simulacija sončnega
obsevanja ter simulacija obremenitve s padavinsko vodo,
testne površine pa bodo lahko izpostavljene zračnemu toku
s hitrostjo do 30 km/h. V praksi to pomeni, da lahko v istem
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Posebna atrakcija je demonstracijska hiša na vrtljivem
podnožju, ki vsebuje vse elemente tipične stanovanjske
hiše. Zgrajena je v obliki z ene strani odprtega dela
dvoetažnega stanovanjskega objekta. Opazovati jo je
možno z vseh strani v pritličju in iz galerije v prvem
nadstropju, detajlno si je možno ogledati tudi njeno
notranjost, saj je po notranjem stopnišču možen
dostop tudi v njeno prvo etažo. Na njej bo prikazana
široka paleta naših izdelkov ter pravilna vgradnja vseh
zahtevnih detajlov, tako pri sanacijah objektov kot pri
novogradnjah.

Opis projekta
Tehnološko raziskovalni center JUB je sodeloval kot partner
pri operaciji Aktivni fasadni sistem, kjer je bil prijavitelj
Mitol d.d. Operacija je bila izvedena v okviru Javnega razpisa
neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske
projekte – projekti 2008, ki ga je izvajala Javna agencija
za tehnološki razvoj. Celotna vrednost operacije je bila
4.677.358,69 EUR in je bila delno sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skupni višini 1.846.091
EUR nepovratnih sredstev (EU del: 1.569.178 EUR, SLO del:
276.914 EUR).
Projekt temelji na razvoju inovativnih, okolju prijaznih
tehnologij, ki bodo omogočile večjo energetsko učinkovitost zgradb, povečale udobje bivanja ter manj obremenjevale okolje. Obenem bo daljša življenjska doba zaključnih

Kohezijski e-kotiček

dnevu izvedemo in kontroliramo vgradnjo materiala pri
najrazličnejših realnih vremenskih pogojih, ki se pojavljajo v
vseh štirih letnih časih.

Vir: foto arhiv upravičenca

gradbenih elementov podaljšala vzdrževalne cikle in s tem
zmanjšala potrebe po neobnovljivih virih. Za doseganje
zastavljenih cilje so v projektu združili tako napredno tehnologijo priprave vezivnih polimerov nove generacije kot tudi
izdelave nanokompozitnih polimerov. V projekt se vključuje
tudi tehnika obvladovanja absorpcije toplotne energije z
uporabo IR odbojnih slojev.
Cilj projekta je izdelati sistem toplotnoizolacijskih rešitev za
gradbeništvo, z novimi rešitvami tako pri izolativnih lastnostih (toplotna izolativnost - večje energetske učinkovitost
zgradb, paro-propustnosti – bivanjski pogoji ter ne-gorljivosti), kot tudi pri lastnostih zaključnega sloja (zmanjšati
segrevanje zunanjih fasadnih površin, povečati samočistilnost z zmanjšanjem navzemanja vode ter podaljšati estetsko
življenjsko dobo zaključnega sloja).

Vir: foto arhiv upravičenca
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Najpogostejša vprašanja glede navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem in strukturnih skladih v
programskem obdobju 2007-2013, najdete na spletni strani: http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/
(spodaj).

Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx.
Urad vlade za komuniciranje

Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom Slovenije v EU
vsak delavnik od 9. do 19. ure.
Pozivamo vse upravičence in izvajalce, ki ste dolžni postaviti oglasno desko (oz. gradbiščno tablo) in razlagalno tablo,
da v izogib kasnejšim večjim nepravilnostim, pošljete le-te v predogled eni izmed kontaktnih oseb za informiranje in
obveščanje javnosti na organu upravljanja:
Kohezijski sklad: Branka Markovič, branka.markovic@gov.si
Evropski sklad za regionalni razvoj: Gregor Greif, gregor.greif@gov.si
Evropski socialni sklad: Urška Maček, urska.macek@gov.si
Tehnična pomoč: Nataša Rojšek, natasa.rojsek@gov.si

Seznam upravičencev, ki so bili deležni finančne pomoči Evropske unije, je objavljen na spletni strani:
http://www.euskladi.si/razpisi.

Pozivamo vas, da lahko 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.

10

www.euskladi.si

