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April je navadno mesec, ko se bolj posvečamo
naravi. Ne le zaradi lepšega vremena, ampak tudi
zaradi Svetovnega dneva zemlje 22. aprila, ki ga
obeleţujemo z različnimi okoljsko naravnanimi
akcijami, pogosto povezanimi z odpadki. Evropska
komisija je 16. aprila 2012 objavila poročilo o
ravnanju z odpadki, ki kaţe, da najuspešnejše
drţave članice (Belgija, Danska, Nemčija, Avstrija,
Švedska in Nizozemska) reciklirajo tudi do 70
odstotkov odpadkov in ne zavrţejo praktično
ničesar, medtem ko v nekaterih drugih več kot tri
četrtine odpadkov še vedno konča na odlagališčih.
Ob tem je 'povprečen' prebivalec EU v letu 2010
pridelal 502 kg odpadkov, 'povprečen' Slovenec pa
422 kg. Razveseljivo pa je dejstvo, da sta 'oba'
količino odpadkov glede na prejšnje leto
zmanjšala.
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Dragocene smeti ali kako odpadke spremeniti v vir

V Sloveniji smo poleg tega za 4 odstotke zniţali deleţ odpadkov, ki so nepredelani končali na odlagališčih
in hkrati dvignili deleţ recikliranih odpadkov, s čimer smo se po deleţu recikliranih prebili na tretje
mesto v EU. Javnomnenjske raziskave sicer kaţejo, da smo Slovenci dobro ozaveščeni o vzrokih in
posledicah podnebnih sprememb, vendar zelo počasi spreminjamo tovrstne navade na osebni in druţbeni
ravni. V zadnjih letih smo razvili različne praktične rešitve, ki stremijo k blaţenju učinkov podnebnih
sprememb in prilagajanju nanje ter k uveljavitvi načel trajnostnega razvoja, hkrati pa prispevajo h
gospodarski konkurenčnosti in zaposlovanju. Te dobre prakse so sicer uspešne, vendar širši javnosti ţal
manj poznane in še ne razširjene.
Ena takih je prav gotovo prvi Center ponovne uporabe, ki je bil zgrajen v Rogaški Slatini s pomočjo
sredstev Evropskega socialnega sklada in ga tokrat predstavljamo v E-kotičku. Center uvaja inovativne
ekološke storitve, ki preusmerjajo tok odpadkov iz odlagališč nazaj v uporabo, s čimer prispevajo k
varovanju okolja in trajnostnemu razvoju. Tega ţelijo spodbujati tudi v Umanoteri, ki ima »Plan B za
Slovenijo«, upoštevajo pa ga tudi drugi projekti, ki se sofinancirajo z evropskimi sredstvi, saj si EU v
skladu s strategijo Evropa 2020 ţeli pametno, trajnostno in vključujočo rast. K tej pa prispeva tudi boljše
ravnanje z odpadki. Pri tem je, kot kaţe poročilo Evropske komisije, ključna kombinacija različnih
gospodarskih instrumentov. Mešanica obdavčitev in prepovedi odlaganja ter seţiganja, programov za
spodbujanje odgovornosti proizvajalcev, kot tudi sistemov "plačaj, ko odvrţeš" se je izkazala za
najučinkovitejše orodje za bolj trajnostno ravnanje z odpadki. Sektor za ravnanje z odpadki in njihovo
recikliranje v EU je leta 2008 ustvaril 145 milijard evrov prihodkov in zaposloval pribliţno 2 milijona
ljudi. Ob doslednem izvajanju politike EU o odpadkih pa bi lahko po mnenju Evropske komisije v EU
ustvarili še dodatnih 400 000 delovnih mest in nadaljnjih 42 milijard evrov prihodkov.

Ţelim vam prijetno branje.
mag. Monika Kirbiš Rojs
drţavna sekretarka

Vir podatkov: Evropska komisija
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Energetska sanacija v Psihiatrični bolnišnici Vojnik
Psihiatrična bolnišnica Vojnik je ena od 17 bolnišnic, ki so bile uspešne na razpisu za energetsko
sanacijo stavb v lasti RS s področja zdravstva, ki je bil sofinanciran s sredstvi Kohezijskega sklada.
Prijavili so se v začetku februarja 2010, ker so želeli bistveno izboljšati energetsko učinkovitost
približno 7.500 kvadratnih metrov ogrevalne površine v svojih 7 stavbah. Skupni stroški sanacije
so znašali 524.532,00 evrov, pri tem so dobili nepovratna sredstva v višini 348.093,00 evrov.
Prihranki glavnega energenta – zemeljskega plina – se bodo znižali za približno 35% glede na
izhodiščno leto 2009. Količina porabljene električne energije v kilovatnih urah pa se bo občutneje
znižala z uvedbo male kogeneracijske naprave moči 80kW, ki jo nameravajo uvesti v letu 2012.

Foto: Psihiatrična bolnišnica Vojnik

Sanacija je bila izvedena v dveh fazah. Glavna
pridobitev prve faze je CNS-centralni nadzorni
sistem za tekoče spremljenje in diagramsko
sledenje temperatur in tlakov v sistemu
ogrevanja
in
nastavljanje
regulacij
in
temperaturnih reţimov ter urnikov ogrevanja za
posamezno stavbo ali oddelek z izločitvijo
lokalnih regulacij ter spremljanje porabe
energentov iz CNS. Nekatere stavbe obratujejo
samo v dopoldanskem času med tednom, zato
so v njih nastavili urnike, po katerih se stavba
ogreva. V okviru I. faze je bil na eni stavbi
izveden tudi dodatni toplotni ovoj – fasada, na
treh stavbah pa je bilo dodatno toplotno
izolirano podstrešje. V tej fazi je bil vgrajen
klimat z rekuperacijo izhodnega zraka za
potrebe
specialističnih
ambulant
in
posodobljena razsvetljava. Vsa svetila v okolici
zgradb so nadomeščena z LED sijalkama, ki med
drugim ne privlačijo rojev ţuţelk v nočnem
času.

V II. fazi energetske sanacije so posodobili sistem ogrevanja z zamenjavo klasičnega vročevodnega
kotla moči 500 kW z najsodobnejšim plinskim kondenzacijskim kotlom moči 380kW, čigar moč je
moţno daljinsko zvezno in optimalno nastavljati tudi do nizkih temperatur ogrevalnega medija, ki ga
računalniško prilagajamo temperaturi zunanjega zraka in toplotnim potrebam notranjosti tudi v
prehodnih obdobjih. Istočasno je bilo omogočeno vzdrţevalcu, da lahko od doma preko dlančnika
nadzoruje in nastavlja posamezne prednastavljenje vrednosti, s čimer se je povečala zanesljivost
ogrevanja ob manjših stroških za vzdrţevalno osebje. V drugi fazi so bili v streho glavne stavbe
nameščeni tudi zbiralniki sončne toplote v dveh poljih, ki bodo v večini leta zagotovili večji del
potrebe po vroči sanitarni vodi. V ta namen so bili vgrajeni tudi dodatni zalogovniki vroče vode. Za
primer slabše osončenih dni je v eni od toplotnih podpostaj nameščen 90 kilovatni kondenzacijski
plinski kotel.
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Evropski socialni sklad

»Plan B za Slovenijo«
Projekt »Plan B za Slovenijo«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj,
vzpostavlja mrežo slovenskih okoljskih nevladnih organizacij, ki želi postati vodilna vsebinska
mreža nevladnih organizacij na področju varovanja okolja in trajnostnega razvoja v Sloveniji ter
kot osrednja slovenska vsebinska mreža za promocijo politik trajnostnega razvoja doseči
prepoznavnost na lokalni, nacionalni in EU ravni. Glavni cilj mreže je razviti in krepiti njene
kapacitete ter vlogo v okolju, da bi lahko nevladne organizacije v civilnem dialogu čim bolj
celovito in kakovostno pokrile vsa področja trajnosti, tj. gospodarsko, družbeno in okoljsko.

Projekt pomembno prispeva k oblikovanju bolj
kakovostnih in trajnostno naravnanih javnih
politik,
in
sicer
s
povezovanjem,
usposabljanjem
in
krepitvijo
okoljskega
nevladnega sektorja. Hkrati se zavzema za
vzpostavitev
mednarodno
primerljivega
sistemskega okolja in okolja, ki bo zagotavljalo
kontinuiteto delovanja okoljskih nevladnih
organizacij
ter
stalno
rast
njihove
usposobljenosti, predvsem z vidika sistemskega
financiranja delovanja slovenskih okoljskih
nevladnih organizacij in okolja.
Organizacijam iz nevladnega sektorja in drugim
zainteresiranim deleţnikom nudi platformo za
aktivno participacijo v razpravi o ključnih
razvojnih vprašanjih ter ozaveščanje javnosti in
informiranje
ključnih
ciljnih
skupin
o
problematikah trajnostnega razvoja in vlogi ter
pomenu nevladnih organizacij.
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V okviru projekta so nastali tudi različni
strateški dokumenti, kot npr. »Plan B za
Slovenijo 3.0: Manifest za uresničenje
tretjega razvojnega projekta«, ki povzema
opis stanja na petnajstih aktualnih področjih
trajnostnega
razvoja
in
predlaga
najpomembnejše ukrepe mandata v obdobju
2012-2015. Izvedena je bila Primerjalna
analiza volilnih programov strank z vidika
trajnostnega razvoja«, pripravljeni so bili
temelji za sofinanciranje drugih okoljskih
nevladnih organizacij iz različnih virov in za
delovanje formalno vzpostavljenih mreţ,
izvedene so bile mreţne delavnice ter
svetovanje nevladnim organizacijam.

Člani mreţe Plan B za Slovenijo na mreţni delavnici
Zagovorništvo za varstvo okolja: Veščine, orodja in primeri
dobre prakse ter na letnem srečanju septembra 2011
Foto: Umanotera
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Projekt je pripomogel k večji prepoznavnosti
nevladnih organizacij s področja okolja, saj te po
eni strani hitreje prepoznajo prednosti in koristi
povezovanja, po drugi strani
pa opazovalci
vsebinsko mreţo vedno bolj prepoznavajo kot
legitimnega
in
povezanega
predstavnika
okoljskega nevladnega sektorja.

Projekt v vrednosti 159.997,03 EUR v 85%
sofinancira Evropski socialni sklad, izbran pa
je bil v okviru javnega razpisa za
spodbujanje razvoja nevladnih organizacij in
civilnega dialoga za obdobje 2010-2012, ki
ga je razpisalo Ministrstvo za pravosodje in
javno upravo.

Slovenija znižuje CO2: dobre prakse

Umanotera je jeseni 2011 predstavila tudi
projekt Slovenija znižuje CO2 s ciljem
promocije dobrih praks, razširjanja znanja
in spodbude za spremembe. Predstavila je
20 slovenskih in tujih dobrih praks, ki
pomembno znižujejo izpuste CO2 in hkrati
prispevajo k uveljavitvi načel trajnostnega
razvoja. Uspešne zgodbe nas namreč
navdihujejo in prepričajo, da so radikalne
spremembe na poti v nizkoogljično družbo
ne le možne, temveč tudi koristne na
drugih področjih.

V okviru projekta so pripravili pregled
obstoječih dobrih praks tako v Sloveniji kot
v državah EU, jih predstavili zainteresiranim
javnostim in jih spodbudili k izvajanju
aktivnosti blaženja in prilagajanja na
podnebne
spremembe
ter
oblikovali
priporočila za nadaljnje širjenje dobrih
praks. Izbrani primeri dokazujejo, da
prinaša zniževanje izpustov toplogrednih
plinov
vrsto
koristi,
med
drugim
zmanjševanje stroškov, razvojne priložnosti
in višjo kakovost življenja.

Foto: DG Regio

Med izbranimi je bil tudi
center ponovne uporabe
v Tuncovcu pri Rogaški Slatini …
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Foto: CPU

Ko odpadni izdelki dobijo novo življenje
Center ponovne uporabe v Rogaški Slatini - prvo socialno podjetje v Sloveniji
Center ponovne uporabe od imetnikov odpelje ter pripravi za ponovno uporabo izdelke, ki so še
funkcionalno uporabni, a so za nekoga že odvečno blago. Bistvo ponovne uporabe je namreč v
nadaljnji uporabi materialov in surovin, ki brez dragih postopkov zopet postanejo uporabni. Hkrati
ponovna uporaba neposredno prispeva k zmanjšanjem nastajanju odpadkov in izdelkom podaljša
življenjsko dobo, da ne bi prehitro končali na odlagališču. To vključuje tako računalniško opremo,
pohištvo, neuporabne zaloge, različno blago z napako in gospodinjske aparate, kot tudi igrače,
športno in otroško opremo, opremo za dom, knjige ter drugo. V prvem tovrstnem centru v Sloveniji,
ki obratuje od leta 2010 v sklopu zbirnega centra OKP (Javno podjetje za komunalne storitve), so v
lanskem letu skupno prenovili 6.250 m3 različnih predmetov.
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Center ponovne uporabe, d.o.o.,
SO.P., tipa B v Tuncovcu v Rogaški
Slatini je minuli mesec postal prvo
socialno podjetje v Sloveniji, saj je
neprofitni ustanovitelj EKO-TCE
d.o.o. uspešno izvedel vse postopke
in registriral prvo tovrstno podjetje
pri nas.
Foto: CPU

Raziskava je pokazala, da vsak posameznik
razpolaga z vsaj 5 kg še uporabnih izdelkov na
leto, ki so doslej končali med odvrţenimi odpadki
na prepolnih odlagališčih. V Centru ponovne
uporabe take izdelke prenovijo, obnovijo,
demontirajo in pripravijo za vnovično uporabo.
Center je namenjen tako tistim, ki ţelijo prinesti
še uporabne izdelke, kot tistem, ki ţelijo
prenovljene izdelke po simbolični ceni kupiti.
Zelena cena prikazuje dejanske prihranke na račun
okolja in ima okoljsko-ozaveščevalni pomen, saj se
danes nihče ne vpraša, koliko surovin, vode,
energije in emisij je potrebnih za nov izdelek. Z
odmetavanjem še uporabnih izdelkov odmetavamo
surovine,
trošimo energijo in vodo ter
onesnaţujemo. Center ima tako pomemben učinek
na širšo javnost v okoljskem osveščanju in širjenju
zavedanja, da je planet omejen z viri.
V prihodnjih treh letih bo v Sloveniji odprlo vrata
še sedem centrov ponovne uporabe, ki so ţe
vključeni v evropsko mreţo Reuse centrov.
Lokacije t. i. Reuse centrov bodo v Kranju,
Ljubljani, Dolu pri Hrastniku, Celju, Velenju,
Miklavţu na Dravskem polju ter v Trebnjem.

Poleg tega pomembno prispeva k ustvarjanju
lokalnih delovnih mest in moţnosti za usposabljanje
ter promocija obrtnih poklicev, ki so v Sloveniji ţe
skoraj izumrli. Center namreč usposablja in
zaposluje osebe iz ranljivih ciljnih skupin, kar
prispeva k razvoju socialnega podjetništva v praksi.
V Centru so zaposlene štiri osebe, od tega 1/3 teţje
zaposljivih, kar je v skladu z zakonom o socialnem
podjetništvu, pri čemer pa tri osebe izvajajo tudi
druga dela in aktivnosti, ki jih izvaja ustanovitelj
socialnega podjetja. Zgolj z izvajanjem postopkov
ponovne uporabe in prodajo namreč še ni mogoče
preţiveti na trgu.
Konzorcij podjetij Okoljsko raziskovalni zavod
Slovenske Konjice (ORZ) in Tehnološki center za
aplikativno ekologijo, d. o. o., v Celju (EKO-TCE) je
leta 2009 uspešno kandidiral s projektom Center
ponovne uporabe na Javnem razpisu za spodbujanje
razvoja socialnega podjetništva Ministrstva za delo,
druţino in socialne zadeve in pridobil 249.000 evrov
sredstev
Evropskega
socialnega
sklada.
V
projektnem obdobju dveh let je poleg vzpostavitve
Centra ponovne uporabe usposobil 10 oseb iz
ranljivih skupin in zaposlil 3 teţje zaposljive osebe.

www.eu-skladi.si
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Učinki centra ponovne uporabe
Na področju okolja:
prepreči, da se še uporabni izdelki
odloţijo na odlagališče oz. podaljša čas, ko
posamezen izdelek postane odpadek,
zmanjša negativen vpliv posameznega
izdelka na okolje in ohranja dragocene
naravne vire,
- zmanjša potrebo po novih proizvodih in s
tem potrošnjo novih naravnih virov,
popravilo izdelka in njegova ponovna
uporaba porabita manj energije in naravnih
virov v primerjavi z reciklaţo,
udejanja trajnostno rabo naravnih virov
ter zmanjšuje onesnaţevanje vode in zraka
(vključno s toplogrednimi plini).

Foto: CPU

Na socialnem področju:
z zaposlovanjem marginalnih skupin
delavcev pomaga pri njihovem ponovnem
vključevanju
v
druţbo
in
omogoči
inovatorjem
ter
raziskovalcem,
da
udejanjijo svoje ekološke inovacije v praksi;

Foto: CPU

Na ekonomskem področju:
-

zmanjšuje (strukturno) brezposelnost,

- iz odpadkov ustvari uporabne dobrine in nova
delovna mesta,
-

povečuje ekonomski in socialni razvoj regije,

-

promovira ponovno uporabo,

varčuje odlagališčni prostor, ki postaja vse
draţji,
udejanja evropsko in nacionalno zakonodajo
na področju odpadkov,
- z razvojem novih okoljskih storitev in zelenih
tehnologij prispeva k evropski dodani vrednosti
in večanju konkurenčnosti.
7
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proizvodi Centra ponovne uporabe so
cenovno dostopni vsakomur in omogočajo,
da si osnovne gospodinjske potrebščine
kupijo tudi ljudje z najniţjim osebnim
dohodkom.

V sklopu projekta USE – REUSE, ki ga
sofinancirata
Evropski
socialni
sklad
in
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
in ga vodi Okoljsko raziskovalni zavod s partnerji
in pridruženimi partnerji, se izvaja aktivnost
vzpostavitve pogojev za delovanje novih centrov
ponovne uporabe pri pridruženih partnerjih z
zelenimi delovnimi mesti. Konzorcij usposablja
12 težje zaposljivih oseb in že prihodnji mesec
bodo zaposlili 6 težje zaposljivih kandidatk, ki
so tudi ciljna skupina.Vseh šest novo zaposlenih
promotork ponovne uporabe bo delo izvajalo pri
pridruženih partnerjih, s čimer bodo imele
zagotovljeno
strokovno
pomoč
pri
vzpostavljanju centrov ponovne uporabe v
lokalnih
okoljih.
Zaradi
mednarodnega
povezovanja v mrežo tovrstnih centrov, je
konzorcij minulo leto pripravil vso potrebno
dokumentacijo za vključitev v RREUSE mrežo s
sedežem v Belgiji.

Evropski sklad za regionalni razvoj

Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije v Žalcu
Ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva Slovenije je interaktivni muzej, ki ponuja sprehod skozi
zgodbo hmelja v spodnji Savinjski dolini, imenovani tudi Dolina zelenega zlata. Zasnovan je kot
laboratorij raziskav ljudske preteklosti in sedanjosti; kot šola, ki z izobraževanjem za raziskovanje,
varovanje in ohranjanje dediščine povezuje ljudi v teh krajih ter jih spodbuja k boljšemu
razumevanju vprašanj lastne prihodnosti; kot konservatorsko središče, ki pomaga pri ohranjanju,
vrednotenju in razvijanju naravne ter kulturne dediščine.
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Foto: Franc Krajnc

Ekomuzeji se nenehno razvijajo v svojih lokalnih/regionalnih
okoljih. Svojo dejavnost širijo z različnimi minimuzeji, s
katerimi zaznavajo potrebe in probleme svojega okolja in
nanje odgovarjajo. Za ekomuzeje je značilna usmerjenost na
gospodarske zahteve in probleme okolja ter hkrati
zagotavljanje določenega minimuma finančne avtonomnosti
– v tem kontekstu se celo razvije filozofija ekonomuzejev, ki
so se sposobni v veliki meri samofinancirati. Za delo
ekomuzejev je značilna tudi strokovna avtonomnost. Slednjo
jim zagotavlja znanstveno delo kot osnova, ki jim omogoča,
da se izognejo političnim in ideološkim manipulacijam,
največkrat povezanimi z lokalnim in druţbenim okoljem.

Gradivo v muzeju je zbrano tudi s
pomočjo
krajanov
okoliških
občin,
njihovih lastnih zbirk orodij, spominov. Na
ta način aktivno povezuje v muzejsko
druţino vsakogar, ki je bodisi prispeval del
svojih spominov ali pa je del zgodbe o
hmelju. Ekomuzej tako odseva ţeljo
lokalnega prebivalstva po raziskovanju
lastnega izvora in zgodovine ter prispeva k
lokalnem razvoju.

Celotna vrednost projekta, katerega
pobudnik, ustanovitelj, pooblastitelj in
najpomembnejši partner so občine
Spodnje Savinjske doline, sodelujejo pa
tudi druge institucije, je 1.964.998 EUR,
od tega je bilo iz Evropskega sklada za
regionalni razvoj sofinanciranih
1.382.967 EUR.

Foto: Franc Krajnc
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RAZPISI
Evropski socialni sklad
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja je potrdila naslednje javne razpise in
programe, ki jih izvajajo posredniška telesa v okviru Operativnega programa za razvoj človeških virov za obdobje
2007 – 2013:

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
1.

Vseživljenjska karierna orientacija za delodajalce in zaposlene
Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev 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.
Javni razpis za izbor izvajalcev (VKO) je razpis odprtega tipa, v okviru katerega je predvidenih še pet
rokov za oddajo vlog: Naslednji rok je 1. 9. 2012.

Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izborizvajalcev-vsezivljenjske-karierne-orientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/

2.

Certifikat Družini prijazno podjetje
Predmet tega poziva je zbiranje prijav pravnih oseb v zasebni in javni lasti (v nadaljevanju: prijavitelji)
za sofinanciranje postopka pridobitve osnovnega certifikata 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/

3.

Program »Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«
Namen programa je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj, veščin, ter spretnosti brezposelnih oseb,
katerih obstoječa znanja oz. delovne izkušnje ne omogočajo neposredne zaposlitve, spodbujanje
zaposlovanja udeleţencev usposabljanja pri delodajalcih, izvajalcih projektov v okviru programa
»Usposabljanje na delovnem mestu 2012/2013«.
Cilji programa so ustvariti ali izboljšati zaposlitvene moţnosti vključenih brezposelnih oseb po
zaključenem usposabljanju, povečati konkurenčnost vključenih udeleţencev na trgu dela, zaposliti pri
delodajalcu vsaj tretjino vključenih udeleţencev, ki se bodo pri njem usposabljali na delovnem mestu.
Okvirna višina nepovratnih sredstev, ki je na razpolago za sofinanciranje programa znaša 10.000.000,00
EUR. Od tega prispevek Skupnosti predstavlja 85% vrednosti operacije ali 8.500.000,00 EUR, nacionalna
udeleţba pa predstavlja 15 % vrednosti operacije ali 1.500.000, 00 EUR.
Obdobje upravičenosti stroškov je od 10. 2. 2011 do 31. 10. 2013.
Več informacij: http://www.ess.gov.si/
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Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
1.
Sofinanciranje šolnin za zmanjševanje izobrazbenega primanjkljaja v šolskih letih 2007/2008,
2008/2009,2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 in 2012/2013
Namen javnega povabila je večja dostopnost 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 razpoložljivih sredstev, ki so na voljo za ta program, je 7.360.610,00 EUR. Od
tega je za šolnine namenjeno 6.923.610,00 EUR.

Kohezijski e-kotiček 4/2012

08/2011

RAZPISI

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/

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

3.

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

Namen programa je zagotoviti čim večjo odzivnost učiteljev in drugih strokovnih delavcev v osnovni šoli
(v nadaljevanju učitelji) na individualne potrebe učencev in povečati sposobnost šole, da se hitro
odzove na spremembe v lokalnem okolju. Spodbuja se k uporabi novih pedagoških strategij in oblik dela
v okviru katerih bodo učitelji izvajali dejavnosti, ki prispevajo k razvoju ključnih kompetenc:
sporazumevanje v maternem jeziku, sporazumevanje v tujih jezikih, matematična kompetenca ter
osnovne kompetence v znanosti in tehnologiji, digitalna pismenost, učenje učenja, socialne in
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 vzgojnoizobraţevalnim 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.
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RAZPISI
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 EUR. Od tega znaša prispevek EU
85 odstotkov vrednosti projekta ali 3.619.036,50 EUR, nacionalna udeleţba pa 15 odstotkov vrednosti
projekta ali 638.653,50 EUR.
Več informacij: http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitevsredstev-za-izvajanje-programov-popestrimo-solo-20112012-122-jr-po/

4.

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

11

www.eu-skladi.si

Kohezijski sklad
Razpisi z energetskega področja

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
1.
Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015 (DOLB 3)

Kohezijski e-kotiček 4/2012

08/2011

RAZPISI

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.
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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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

NAPOVED PRIHAJAJOČIH RAZPISOV
Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni
programi« razvojne prioritete »Razvoj regij«
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo kot posredniško telo pristojno za izvajanje razvojne prioritete
»Razvoj regij« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013
predvidoma v mesecu maju 2012 objavilo nov javni poziv s tega področja. V okviru javnega poziva bo občinam na voljo
pribliţno 144 milijonov evrov.
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Foto: Matevţ Kostajnšek

V skladu z določili Zakona o Vladi Republike Slovenije (ZVRS-F) je delovno
področje evropske kohezijske politike in regionalnega razvoja prevzelo Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Na spletnem portalu evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji www.eu-skladi.si, so navedene
načrtovane aktivnosti v okviru kohezijske politike v okviru vseh treh operativnih programov, podrobnosti o
posameznih razpisih ter potrjenih projektih/prejemnikih sredstev.

Kohezijski e-kotiček 4/2012

08/2011

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: 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.eu-skladi.si/kontakti#c1=kontakt&c0=40
Urad vlade za komuniciranje: Evrofon 080 2002
Na brezplačni telefonski številki lahko zastavite vprašanja ali naročite publikacije in gradiva v zvezi s članstvom
Slovenije v EU vsak delavnik od 9. do 19. ure.
Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge lahko
pošljete na elektronski naslov euskladi.svlr@gov.si.

NAGRADNI KVIZ
Kateri sklad sofinancira največ okoljskih projektov v Sloveniji?
(npr. projekti s področja ravnanja s komunalnimi odpadki, odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, zagotavljanja
poplavne varnosti, učinkovite rabe energije, obnovljive energije itd.)

a)
b)
c)

Evropski sklad za regionalni razvoj
Kohezijski sklad
Evropski socialni sklad

Koliko odpadkov je v letu 2010 proizvedel 'povprečen' Slovenec?
a)
422 kg
b)
429 kg
c)
502 kg
Evropski sklad za regionalni razvoj je namenjen:
a)
krepitvi konkurenčnosti in inovativnosti, ustvarjanju
in ohranjanju trajnih delovnih mest ter zagotavljanju
trajnostnega razvoja
b)
boljšemu usposabljanju in izobraţevanju
c)
povezovanju evropskih regij

Pravilne odgovore pošljite na euskladi.svlr@gov.si. Prvi, ki bo na omenjeni spletni naslov poslal
pravilne odgovore na vsa tri vprašanja, prejme simbolično nagrado.
Foto: Evropska komisija

www.eu-skladi.si

14

