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Čez nekaj dni bodo objavljene kohezijske uredbe za obdobje 2014–2020 in še mnogo črnila bo prelitega, kaj je novega,
kakšne so posledice za Slovenijo, predvsem pa za katere namene in pod kakšnimi pogoji se bo 3,1 milijarde izpogajanih
evrov porabilo. Tokrat si postavljamo nekoliko drugačno vprašanje, in sicer kakšna je bila vloga Slovenije v pogajanjih in do
kakšne mere nam je uspelo zavarovati naše interese?

1.) Začetek pogajanj za obdobje 2014–2020
O tem kdaj se pogajanja začnejo bi različni ljudje imeli različna
mnenja, a po našem mnenju gre, institucionalno gledano, zgodba
nazaj v leto 2005. Takrat se je namreč slovenska ekipa pristojna
za pogajanja na takratni Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko začela sistematično povezovati z novimi
državami članicami, v tem okviru pa še posebej z Višegrajsko
skupino držav (Češka, Madžarska, Poljska, Slovaška). Tako smo že
v pogajanjih za obdobje 2007–2013 usklajevali stališča v skupnem
interesu, vendar pa je sodelovanje potekalo le na uradniški ravni.
V naslednjih letih je na osnovi vse tesnejšega sodelovanja, ki je
prehajalo v sprotno in vse bolj vplivno, začela dozorevati ideja
sodelovanja tudi na politični ravni. Tako je z letom 2009 Slovenija
na področju kohezijske politike postala reden gost tudi političnih
sestankov, v okviru pogajanj pa je bila razvita nova znamka
»V4&SI«, ki je veljala za eno vplivnejših, nedvomno pa je šlo za
najbolje usklajeno skupino držav v pogajanjih o kohezijski
politiki.
Drug vzvod vplivanja na pogajanja je omogočala zelo aktivna
vloga Slovenije v obdobju pred objavo predlogov uredb s strani
Evropske komisije oktobra 2011. Slovenija je tako npr. leta 2008,
v okviru predsedovanja Slovenije Svetu EU, organizirala izjemno
odmevno konferenco o prihodnosti kohezijske politike, rezultat
katere so bila ključna izhodišča za prihodnost, ki so še dolgo
veljala za referenco na tem področju. Slovenija je proaktivno
izkoriščala tudi vse ostale možnosti sodelovanja tako neposredno
z Evropsko komisijo (npr. s sodelovanjem v ekspertni skupini o
prihodnosti kohezijske politike), kot državami članicami (npr. s
tesnim sodelovanjem s češkim predsedstvom Svetu EU), kakor tudi
z drugimi organizacijami. Tako smo npr. marca leta 2011 skupaj z
DG Regio in Regional Studies Association na Bledu organizirali
odmevno konferenco o koheziji po letu 2014 z izjemno močno
udeležbo najvidnejših znanstvenikov in raziskovalcev s tega
področja, vse procese in dogodke pa smo seveda izkoriščali za
vplivanje na smer razmišljanja Evropske komisije pred pripravo
predloga uredb in kot pripravo na začetek formalnih pogajanj.

www.eu-skladi.si

V tem procesu je bilo seveda obravnavana vrsta za
Slovenijo pomembnih tem , med njimi pa je posebno
težo imela prihodnost kohezijske politike v Zahodni
Sloveniji. Za vzhodno kohezijsko regijo namreč
načeloma
ni
bilo
pričakovati
dramatičnega
zmanjšanja obsega EU pomoči, Zahod pa bi lahko po
najbolj črnem scenariju ohranil le še simboličen
dostop do Strukturnih skladov, to je manj kot 100
milijonov evrov za celotno obdobje. S sistematičnim
in vztrajnim opozarjanjem na ta problem je Sloveniji
uspelo izposlovati, da je EK že v svojem predlogu
predvidela koncept varnostne mreže, kar je bistveno
izboljšalo
pogajalsko
pozicijo
Slovenije.
Nadaljevanje pogajanj je sicer pokazalo na
anomalijo formul za izračun sredstev tudi za
Vzhodno Slovenijo, kjer pa je imela Slovenija še
bistveno močnejše argumente, zato je v okviru
pogajanj tudi uspela določila te formule ustrezno
prilagoditi, tako da se je finančna alokacija Vzhodne
Slovenije glede na originalni predlog povečala kar za
38%.
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2.) 2011: od objave uredb naprej
Evropska komisija je objavila sveženj uredb 6. 10. 2011, v času poljskega
predsedovanja Svetu EU. Kako obsežen je bil predlog Evropske komisije
priča podatek, da ima splošna uredba za obdobje 2007–2013 108 členov,
predlog nove za obdobje 2014–2020 je imel 147 členov, v končno
usklajeni različici pa bo celo 154 členov (primerjava števila besed bi bila
še precej bolj dramatična). Do konca leta 2011 je bil poudarek predvsem
na analizi predloga in pojasnjevanju državam članicam o pomenu
posameznih določb s strani Evropske komisije, t.i. Q&A. Ne glede na
navedeno je Slovenija, kot prva med državami članicami, v le mesecu
dni po objavi pripravila celovit paket 99 predlogov, kako poenostaviti
kohezijsko politiko glede na takratni predlog in ga 16. 11. 2011 tudi že
uradno predstavila na delovni skupini Sveta v Bruslju. Predlog je
predstavljal našo referenčno točko še globoko v procesu usklajevanj.
V okviru razprav na Svetu, ki so potem trajale še pod Danskim in
Ciprskim predsedstvom v letu 2012, je bil dosežen delni dogovor med
državami članicami, ki pa ga je bilo treba uskladiti še z Evropskim
parlamentom, ki je imel tokrat prvič polno pravico soodločanja.
Sodelovanje Evropskega parlamenta v postopku soodločanja je pomenilo
bistveno spremembo v dinamiki pogajanj, v primerjavi s pogajanji za
obdobje 2007–2013, saj se je zelo povečala kompleksnost odločanja in
obseg usklajevanj, odrazilo pa se je tudi v dolžini pogajalskega procesa.
Kot majhna država bi imeli precej bolj omejene možnosti vplivanja na
odločitve, če že pred tem pogajalsko ne bi bili povezani s skupino držav,
v našem primeru z Višegrajsko skupino. Peterica, ki se ji je kasneje
priključila tudi Hrvaška, je tako na vsa ključna vprašanja pripravljala
predhodno usklajena stališča, s čimer se je bistveno izboljšal ne samo
naš vpliv, ampak tudi obveščenost o tem, kaj se dogaja »v zakulisju«, s
tem pa se je seveda odpirala tudi možnost pravočasnega odzivanja, če
se zadeve niso razvijale v želeni smeri. Zaradi ugleda, ki ga je pridobila
peterica, so se stališčem pogosto pridruževale ostale, tudi stare, države
članice.

Pomemben mejnik je predstavljal tudi nastop ga. Mojce Kleve Kekuš v
Evropskem parlamentu, ki je kot prva evropska poslanka iz Slovenije
postala članica pristojnega odbora za regionalno politiko. Že od samega
začetka pogajanj je bilo vzpostavljeno kakovostno sodelovanje, ki je
bilo v prvi fazi pogajanj koristno, v zadnjem pa ključno. Proces trialoga
med Parlamentom, Svetom EU in Evropsko komisijo je namreč v praksi
pomenil, da se je obseg vključenih v proces usklajevanja v okviru vseh
institucij še dodatno zožil do mere, ko ni bilo več samoumevno niti da bi
bile pogajalske ekipe pravočasno in ustrezno obveščene o razvoju
dogodkov, kaj šele da bi širši krog na njih lahko bistveno vplival.
Sodelovanje na tem področju je bilo zato ključno in ga gotovo lahko
označimo kot primer dobre prakse z vidika varovanja interesa Slovenije,
ki je na področju kohezijske politike gotovo zelo velik.
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3.) In rezultati?
Deležnike v Sloveniji pa nedvomno bolj kot
aktivnosti same zanimajo rezultati. Tukaj je
verjetno pošten odgovor, da imamo dobro in
slabo novico. Dobra je, da sta bili po naši
oceni uveljavljeni okvirno dve tretjini
predlogov Slovenije ter da so bile najbolj
prioritetne zadeve dosežene v celoti, slaba
novica pa je ta, da je že osnovna uredba
predpostavljala
nemalo
dodatnih
administrativnih bremen, tako da je o kakšnih
dramatičnih poenostavitvah težko govoriti.
Izjema, a za upravičence potencialno zelo
pomembna izjema, so določila o uveljavljanju
poenostavljenih oblik stroškov, kjer je bila
uvedena vrsta možnosti: od pavšalov, ki so
opredeljeni že na ravni EU pa do uporabe
povračil, ki so v uporabi v drugih EU finančnih
instrumentih, kot je npr. Horizon 2020, kar
lahko poenoti in poenostavi poslovanje
institucijam in podjetjem, ki sodelujejo na
obeh programih, res pa je, da je temu
ustrezno treba prilagoditi tudi sisteme
izvajanja doma.

Med dosežki Slovenije v pogajanjih velja
sicer med drugim podčrtati naslednje:

a.)
Pravilo N+2 bo sedaj N+3, pri velikih projektih
pa je Slovenija izposlovala za nas pomembno
spremembo. Po originalnem predlogu naj bi
bil namreč sklep o odobritvi velikega projekta
pogojen s prvo pogodbo o izvajanju del, ki bi
se morala skleniti najkasneje v dveh letih.
Sedaj bo to obdobje razširjeno na tri leta, po
tem pa bo v izjemnih okoliščinah še možno
doseči podaljšanje za naslednji dve leti.
Oboje za Slovenijo pomeni zmanjšanje
pritiskov z vidika dinamike izvajanja in to še
posebej na področjih, kjer bo velika
koncentracija aktivnosti zaradi zaključevanja
tekoče perspektive.
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b.)

f.)

S finančnega vidika je bil dosežen dvig stopnje
sofinanciranja iz naslova Strukturnih skladov
na 80% (s 75%), pri čemer pa smo že v
originalnem predlogu EK dosegli posebno
izjemo za Zahodno Slovenijo, ki bi imela sicer
še precej nižjo stopnjo sofinanciranja. Prav
tako ostaja DDV upravičen strošek, kar je
finančno vse prej kot nepomembno.

Z vidika izvajanja operativnih programov je originalni predlog
vključeval vrsto rigidnosti, ko gre za izvajanje enotnih shem, ki bi se
nanašale na različne teme, prioritete in tudi kategorije regij. Z vidika
Slovenije je bilo še posebej pomembno omogočiti izvajanje enotnih
politik na ravni države, kar najprej ni bilo samoumevno. To je
ključnega pomena npr. pri politiki raziskav in razvoja, inovacijski
politiki, podjetništvu in podobno. Ob tem pa velja z regionalnega
vidika vendarle poudariti, da uredba še naprej nedvoumno onemogoča
prenašanje finančnih sredstev med Zahodno in Vzhodno Slovenijo.

c.)

g.)

Slovenija je izposlovala dodatna sredstva za
Vzhodno Slovenijo iz naslova Iniciative za
zaposlovanje mladih, prav tako pa je bil
ustrezno rešen problem dodeljevanja državnih
pomoči v Zahodni Sloveniji, kar naj bi bilo po
osnovnem predlogu Evropske komisije skoraj v
celoti onemogočeno, ko gre za vprašanje
regionalnih državnih pomoči.

Skladno s predlogom uredb Evropske komisije naj bi nedoseganje
zastavljenih ciljev lahko vodilo do finančnih korekcij. Navedena
možnost ostaja tudi v končno dogovorjeni različici, vendar pa so sedaj
okoliščine in pogoji, kdaj lahko pride do tako drastičnega ukrepa veliko
jasneje opredeljene. Bistveno pri tem je, da mora Evropske komisije
opozoriti na potrebne spremembe že v toku izvajanja, do sankcij pa
lahko pride le, če država članica priporočil Evropske komisije ne bi
upoštevala, s čimer se predvsem zmanjša tveganje diskrecijskega
odločanja.

d.)
Osnovni predlog tudi ni omogočal financiranja
osnovne
okoljske,
prometne
in
IKT
infrastrukture v Zahodni Sloveniji iz naslova
Evropskega sklada za regionalni razvoj, kar je
sedaj
omogočeno,
če
tako
seveda
predvidevajo programski dokumenti na
nacionalni ravni.

e.)
Sredstva Kohezijskega sklada bo možno odslej
investirati tudi v zasebne stanovanjske
objekte v primeru spodbujanja energetske
učinkovitosti in uporabe obnovljivih virov
energije. Prav tako bo možno instrumente
finančnega inženiringa izvajati tudi v okviru
tega sklada, kar je Slovenija želela že v tej
perspektivi, pa to iz formalnih razlogov ni bilo
mogoče.

h.)
V okviru uredbe o Evropskem socialnem skladu (ESS) je bila na
iniciativo Slovenije omogočena izjema, to je možnost, da se do 3%
sredstev ESS uporabi za aktivnosti tudi zunaj teritorija EU, kar je lahko
še posebej relevantno za slovenska podjetja na Zahodnem Balkanu.

i.)
Pri finančnem upravljanju je sistem predvideval formalen proces
akreditacije vključno z vzpostavitvijo novega organa na nacionalni
ravni. Temu je Slovenija s skupino držav odločno nasprotovala in
dosegla, da proces imenovanja pristojnih organov ne bo bistveno
odstopal od dosedanje prakse in povzročal dodatnih administrativnih
stroškov.

j.)
Postopek potrjevanja velikih projektov bo precej skrajšan, saj se bo
večji delež odločitev sprejemal na nacionalni ravni, prav tako pa je bila
izposlovana možnost plačil že ob posredovanju projekta na Evropsko
komisijo in ne ob njegovi potrditvi.
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k.)
Raven
dopolnilnega
financiranja
med
regionalnimi in socialnim skladom je bila
dvignjena s 5 na 10%, kar poveča možnost
doseganja sinergij in poenostavitve za
upravičence.

l.)

A nova, ključna, bitka na precej bolj konkretni ravni se šele resnično
razplamteva, gre seveda za pogajanja o programskih dokumentih,
Partnerskem sporazumu in Operativnem programu. Karte se sedaj
mešajo, sodba pa naj bi padla v naslednjih mesecih. S 50% deležem
kohezije v vseh realiziranih javnih investicijah v letu 2012 ter jasnim
naraščajočim trendom je jasno, da gre za ključno razvojno zgodbo,
kjer bo Slovenija morala pokazati visoko stopnjo zrelosti, če želi
sprejeti odločne ukrepe in resnične odločitve. Vsakemu malo, tako
skladno s komisarjem za regionalno in urbano politiko ne bo šlo več, a
nova karavana kohezijskih sredstev šele prihaja, z njimi pa tudi čas
preizkusa dogovorjenih pravil v praksi.

Programski dokumenti se bodo po novem
potrjevali le v nekaterih, to je bistvenih
elementih, medtem ko za spremembo ostalih
določil ne bo potrebno pridobivanje odločbe
Evropske komisije, kar bo povečalo prožnost
dopolnjevanja dokumentov v času izvajanja
operativnega programa.

4.) Kako zaključiti?

Bitka dobljena, vojna pa še ne. Na globalni
ravni je bilo za Slovenijo seveda ključno, da je
kohezijska politika ostala najpomembnejša
razvojna politika na ravni EU ter da smo si v
okviru pogajanj izposlovali vsaj približno
zadovoljiv obseg sredstev. Robni pogoji na
ravni EU se spreminjajo v smeri večje
osredotočenosti in večje moči Evropske
komisije, ki bo odslej postavljala več
vprašanj, ne samo ko gre za konkretne
projekte, ampak tudi ko gre za njihov širši
institucionalni in strateški okvir. Še več, na
osnovi procesa tesnejšega ekonomskega
povezovanja je odslej odprta možnost
vplivanja
na
vsebino
programskih
dokumentov, vse z namenom, da se zagotovi
osredotočenost na vzpostavljanje dolgoročnih
pogojev za rast in ustvarjanje delovnih mest.
Tako na načelni ravni, kjer pa vendarle velja
omeniti, da je v procesu usklajevanja še več
kot 60 izvajalskih in delegiranih aktov, ki bodo
podrobneje določali posamezne vidike uredb
in kjer bo tudi treba paziti, da se kakšen
»detajl« ne obrne v škodo Slovenije.

Foto: Gregor Čufer
Avtorji prispevka:
dr. Peter Wostner, Gorazd Jenko in Dimitrij Pur
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV KS

Dokončanje odseka avtoceste Pluska – Ponikve je
bilo posebej pomembno za gospodarsko in
prostorsko integracijo širše dolenjske regije ter
jugovzhodnega dela širše ljubljanske regije, saj je
prevzemalo največji del cestnega prometa med
razvojnimi središči teh dveh regij. Na tem odseku
se na avtocesto priključujejo prečne povezave
dolin Save in Krke, prav tako ne gre zanemariti
njegove
vloge
v
povezovanju
turističnih
zmogljivosti tega območja, ki temeljijo na
termalno zdraviliških, kulturnih in izletniških
potencialih. Odsek v dolžini slabih 8 km je grajen
kot avtocesta z dvema voznima pasovoma in
odstavnim pasom v vsaki smeri ter vmesnim
ločilnim pasom, z normalnim prečnim profilom
26,60 m.
V okviru projekta je bil zgrajen priključek Trebnje
vzhod in priključek Trebnje zahod skupaj s
priključkom Mirna Peč in mirnopeško navezavo, ki
sta umeščena v prostor proti koncu odseka
Ponikve–Hrastje. Zgrajeni so bili tudi predora
Leščevje dolžine 370 in 372 m, viadukta Ponikve
dolžine 319 in 322 m, 5 podvozov in 3 nadvozi, pa
tudi protihrupni ukrepi, 7 zadrževalnikov, 2 km
deviacij regionalnih cest in več km lokalnih cest
ter gozdnih poti in prestavitve drugih komunalnih
vodov.

Foto: arhiv upravičenca
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV KS

V okviru projekta so bile med drugim obnovljene
železniška postaja in mobilna elektro-napajalna postaja
Hrpelje-Kozina, tovorna postaja v Kopru ter železniška
postaja v Divači. Zgrajeni so bili tudi številni pomožni
objekti od podhodov za pešce do cestnih nadvozov in
lokalnih povezovalnih cest. Ponekod je bila potrebna
premestitev ali zgraditev povsem novih javnih
komunalnih
vodov,
prerazporeditev
električne
instalacije ter prilagoditev signalno-varnostne in
telekomunikacijske naprave.

Železniški odsek je del šestega prednostnega projekta v okviru
vseevropskega prometnega omrežja TEN-T, in sicer železniške
osi Lyon-Trst-Divača/Koper-Divača-Ljubljana-Budimpešta-meja
z Ukrajino. Omenjeni projekt bo bistveno prispeval k nadaljnji
krepitvi povezave za tranzitni tovor, ki se sooča s povečanim
tranzitom iz koprskega pristanišča na Madžarsko, v Avstrijo,
Nemčijo in Ukrajino. Po obnovljeni progi se bo predvidoma
dnevno prepeljalo približno 82 vlakov, letno pa se bo lahko
namesto dosedanjih 9 prepeljalo 14 milijonov ton različnega
tovora.
Z dokončanjem projekta bo zagotovljen tudi višji nivo
varnosti ob nižjem vplivu človekovih napak, znižali se
bodo stroški vodenja prometa in optimizirali stroški
vzdrževanja, omogočena bo tudi boljša povezljivost z
informacijskimi sistemi ter in boljša preglednost
prometa za potrebe opravljanja prevozne dejavnosti.

Foto: arhiv upravičenca
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Kolesarska povezava Kranjska Gora – Jesenice je del
državnega kolesarskega omrežja Republike Slovenije,
in sicer del daljinske kolesarske povezave med
Ratečami in Obrežjem. Je sestavni del projekta Treh
dežel, v katerega se povezuje 27 alpskih občin
Evrope (Slovenijo predstavljata občini Kranjska Gora
in Bovec) v okviru Programov sonaravnega –
okoljevarstvenega razvoja.
V okviru projekta ureditve kolesarske povezave na
trasi med Gozd Martuljkom in Hrušico so bili oz. še
bodo (dela bodo predvidoma končana do novembra
leta 2014) zgrajeni ali urejeni:
- pododsek Gozd Martuljek - Lip Bled,
- most za pešce in kolesarje čez Savo Dolinko v Gozd
Martuljku,
- struga Save Dolinke v območju mostu za kolesarje v
Gozd Martuljku,
- pododsek Lip Bled – Mojstrana,
- pododsek od Železničarskega doma v Gozd
Martuljku do Mostu za pešce in kolesarje čez Savo
Dolinko v Gozd Martuljku,
- pododsek Mojstrana – Hrušica,
- brv pri Peternelu in
- brv čez Sedučnikov potok.

Glavi namen izgradnje omenjene kolesarske povezave je
povečanje prometne varnosti, saj bo z izgradnjo in
ureditvijo kolesarskih površin motoriziran promet ločen od
nemotoriziranega, s tem pa se bo izboljšala prometna
varnost kolesarjev ter ostalih udeležencev v prometu.
Urejene

kolesarske

poti

omogočajo

večjo

stopnjo

kolesarjenja, kar bo ugodno vplivalo na kakovost življenja.
Posredno bo tudi manj izpušnih plinov in hrupa. Izgradnja in
ureditev

kolesarske

povezave

bo

prispevala

tudi

k

zagotavljanju pogojev za razvoj turizma v regiji, saj
predstavlja nadaljevanje obstoječe kolesarske poti med
mejnim prehodom Rateče in Gozd Martuljkom. S tem bo
dosežen tudi korak naprej pri izboljšanju opremljenosti

Foto: arhiv upravičencev
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV KS
Regijski center za ravnanje z odpadki Koroške
Septembra 2009 je bila izdana odločba za sofinanciranje
izgradnje Regijskega centra za ravnanje z odpadki
Koroške (KOCEROD). V izvajanje projekta je vključenih
vseh 12 koroških občin: Slovenj Gradec, Črna na
Koroškem, Dravograd, Mežica, Mislinja, Muta, Podvelka,
Prevalje, Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Ribnica na
Pohorju in Vuzenica, ki skupaj štejejo približno 74.077
prebivalcev.

trbovlje

Z uresničitvijo omenjenega projekta se bodo zmanjšale
količine odloženih biorazgradljivih odpadkov, obdelani bodo
preostanki odpadkov, poleg tega pa je predvideno v
postopke pred odstranjevanjem vključiti vsaj 55%
odpadkov. Na ta način se bodo zmanjšale količine odloženih
nenevarnih odpadkov za 9.000 ton na leto (s 24.000 na
manj kot 15.000 ton na leto), povečala pa se bo količina
ločeno zbranih frakcij za več kot 8.200 ton/leto (s 1.800
ton/leto na najmanj 10.000 ton/leto).

V okviru projekta bo zgrajenih več objektov, med njimi
tudi novo odlagališče preostanka odpadkov
z
zmogljivostjo 108.000 m3, sortirnica (za ločeno zbrane
frakcije papirja, kartona, kovin in plastike), demontaža
za kosovne odpadke in kompostarno (obe s kapaciteto
3.000 ton) ter objekt za mehansko biološko predelavo
preostanka odpadkov, ki bo letno lahko predelal približno
20.000 ton odpadkov.
Ločeno zbrane frakcije odpadkov se bodo predelovale v
sortirnici, demontaži in kompostarni, preostanki
odpadkov po ločenem zbiranju pa v objektu mehansko
biološke predelave odpadkov. Preostanki odpadkov po
mehansko biološki predelavi se bodo odložili na
odlagališče preostanka odpadkov. Omenjeno odlagališče
se bo nahajalo na dveh lokacijah. Na lokaciji Mislinjska
Dobrava, ki se nahaja v neposredni bližini obstoječega
odlagališča na območju mestne občine Slovenj Gradec,
so predvideni objekti za predelavo odpadkov. Na lokaciji
Zmes v občini Prevalje pa je predviden objekt
odstranjevanja odpadkov ter izgradnja odlagališča
preostanka odpadkov.

Nenazadnje bo projekt bistveno prispeval tudi k
uresničevanju različnih socialno- ekonomskih ciljev, saj
bodo ustvarjena nova delovna mesta za lokalno
prebivalstvo, z možnostjo uporabe novih okoljskih
tehnologij pa se bo prispevalo k boljšemu okolju, saj se bo
zmanjšala količina emisij v zraku in tleh kot tudi količine
biološko razgradljivih odpadkov.

Ločitev objektov predelave (lokacija Mislinjska Dobrava)
od objektov odstranjevanja (lokacija Zmes) se je
izpeljala zaradi omejene razpoložljivosti obstoječega
odlagališča Slovenj Gradec. V ta namen se je v
neposredni
bližini
objektov
predelave
iskala
najprimernejša lokacija za izgradnjo novega odlagališča
preostanka odpadkov. Primerjani sta bili dve lokaciji, in
sicer glede na dostopnost območja, razpoložljivo
kapaciteto, planske omejitve in namensko rabo prostora,
omejitve z vidika poselitve, možnost odkupa zemljišč in
pridobitve soglasij mejnih lastnikov ter geoloških razmer.
Izbrana je bila lokacija Zmes, na kateri je sedaj
načrtovano odlagališče preostanka odpadkov.
Foto: arhiv upravičenca
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PREDSTAVITEV PROJEKTOV KS

Cilj projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v
Šaleški dolini« je izgradnja ustrezne infrastrukture za
odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda na
območjih, ki so v državnem programu opredeljena kot
območja, ki morajo biti opremljena s kanalizacijo,
skladno z evropskimi direktivami na področju odvajanja
in čiščenja odpadnih voda, s ciljem zmanjšanja vplivov
na okolje. Izvajajo se naložbe v odvajanje in čiščenje
odpadne vode v občinah Velenje in Šoštanj.
Po uspešni izvedbi projekta bodo izboljšani kakovost
površinskih voda, varnost pred onesnaževanjem iz
kanalizacije, življenjski pogoji prebivalstva, njihovo
zdravstveno stanje in kakovost vodnih ter obvodnih
biotopov in življenjskih pogojev za prosto živeče živali.
Projekt bo omogočil tudi 352 novo priključenih
prebivalcev na kanalizacijski sistem v Mestni občini
Velenje in 264 v občini Šoštanj, povišanje odstotka
opremljenosti posameznih aglomeracij, določenih po
nacionalnem in lokalnih operativnih programih,
povečanje količin prečiščene komunalne odpadne vode
na čistini napravi Šaleške doline in zaščito ter
izboljšanje kakovosti reke Pake.

Projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah
Slovenske Konjice in Zreče (2. faza) je del obsežnejšega
projekta Celovito urejanje porečja Dravinje, ki predstavlja
rešitev problematike odvajanja in čiščenja odpadne vode
na območju porečja Dravinje.
Namen projekta je izgradnja manjkajoče komunalne
infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda na
območju občin Slovenske Konjice in Zreče, kar bo
pripomoglo k zagotavljanju dodatne kapacitete za čiščenje
odpadne vode ter možnost priključitve novih uporabnikov
na javni kanalizacijski sistem. Naložba bo pripomogla k
zmanjšanju onesnaženih vodotokov in posledično k
izboljšanju kakovosti površinske vode in zmanjšanju
onesnaženosti podzemnih vod.
Cilji projekta:





Ohranjanje, zašita in izboljšanje kakovosti okolja z
zmanjšanjem onesnaženosti porečja Dravinje.
Izboljšanje kakovosti podzemne vode kot vira pitne
vode.
Izboljšanje življenjskih pogojev in zdravstvenega
stanja prebivalcev.
Izboljšanje pogojev za gospodarski in turistični
razvoj regije ter doseganje ciljev regionalnega
razvojnega programa.

Foto: arhiv upravičenca

www.eu-skladi.si

/EUskladi

Kohezijski e-kotiček

12/2013

10

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

Evropski sklad za regionalni razvoj
1.
1.

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa
upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je
izdalo odločbo o dodelitvi sredstev za projekt »Obvoznica Krško od
km 2.180 do 4.120«. Projekt v skupni vrednosti 11,4 milijona evrov,
za katerega dobrih 1,85 milijona evrov prispeva Evropski sklad za
regionalni razvoj, Krško oz. staro mestno jedro razbremenjuje
prometnih obremenitev, prispeva k zmanjšanju hrupa ter povečanju
prometne varnosti z ureditvijo javne razsvetljave in krajinske
arhitekture.
V okviru projekta je bil zgrajen del obvoznice Krško od km 2.180 do km
4.120, ki predstavlja preložitev dela obstoječe glavne ceste z desnega
brega Save na levega. Naložba predstavlja nadaljevanje izvedbe
severnega dela obvoznice, ki sicer poteka vzporedno z železniško progo
Zidani most – Dobova, vse do obstoječega mostu čez Savo v Krškem,
kjer se priključi na obstoječo industrijsko cesto, ki vodi do Nuklearne
elektrarne Krško.
Več informacij na naslednji povezavi.

Kohezijski sklad
2.
OB
Evropska komisija je 19. 12. 2013 projektu »Rekonstrukcija,
VO
elektrifikacija in nadgradnja železniške proge Pragersko–Hodoš za
ZN
hitrosti
do 160 km/h – faza II: modernizacija nivojskih prehodov in
IC
izvedba
podhodov na železniških postajah«, s sklepom o potrditvi,
A
dodelila
sredstva Kohezijskega sklada. Omenjeni projekt, katerega
ILI
skupna vrednost znaša 135,6 milijona evrov, je del Operativnega
programa
razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
RS
2007-2013
in bo v višini 64,8 milijona evrov sofinanciran s sredstvi
KA
Kohezijskega
sklada.
BI
ST
Temeljni cilj II. faze projekta je ureditev 78 nivojskih prehodov na
RI
progi,
in sicer:
•CAizgradnja 5 cestnih nadvozov, 12 podvozov in dveh podhodov za
1.
pešce;
• izgradnja ali rekonstrukcija 42 km povezovalnih cest;
• ureditev 27 nivojskih prehodov z avtomatskim zavarovanjem za
predvideno povečanje hitrosti vlakov;
• ukinitev 32 nivojskih prehodov;
• nadgradnja dveh potniških postajališč (Cirovce in Grlava).

Več informacij na naslednji povezavi.
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski sklad za regionalni razvoj
1.

Javno povabilo podjetjem za oddajo prijav in sodelovanje v »PROGRAMU ZA SPODBUJANJE
RAZVOJA NOVIH PRODUKTOV V LETIH OD 2013 DO 2015 - RNP 2013

Predmet javnega povabila je zbiranje posameznih prijav oziroma projektnih predlogov podjetij za sodelovanje v Programu
za spodbujanje razvoja novih produktov v letih od 2013 do 2015 - RNP 2013 (v nadaljevanju RNP 2013). Prijava
posameznega razvojno raziskovalnega projekta mora vključevati izvajanje aktivnosti z namenom ustvarjanja novih ali
izboljšavo že obstoječih proizvodov, materialov, naprav, sistemov in metod, vključno s fazo oblikovanja izdelkov, pripravo
prototipov, blagovnih znamk, procesov in storitev, ki s pridobivanjem oziroma uvajanjem novih znanj, poslovnih praks in
trženja razvijajo nove, oziroma izboljšujejo obstoječe tehnološke značilnosti proizvodov in/ali proizvodnje.
Razpisana vrednost sredstev je 30.000.000,00 EUR.
Roki za prispetje prijav:
- 15. 01. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na drugem odpiranju,
- 14. 02. 2013 do 10.00 ure za obravnavo na tretjem odpiranju.

Več informacij:

http://www.spiritslovenia.si/razpisi/2013-10-25-SPREMEMBA-IN-DOPOLNITEV---Javno-povabilo-podjetjem-za-oddajo-prijavin-sodelovanje-v-PROGRAMU-ZA-SPODBUJANJE-RAZVOJA-NOVIH-PRODUKTOV-V-LETI

AKTUALNI RAZPISI – Kohezijski sklad
1.

Javni razpis za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2011-2015
(DOLB 3)

Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno
biomaso (v nadaljevanju: DOLB). Finančne spodbude so namenjene za 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 6. 3. 2014, 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.energetika-portal.si/javne-objave/objava/r/javni-razpis-za-sofinanciranje-daljinskegaogrevanja-na-lesno-biomaso-za-obdobje-905/
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad
NOVO
1.

Javni razpis za izbor operacij "Razvoj kadrov v športu"

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja kadrov v športu. Javni razpis je razdeljen v tri vsebinske sklope, ki se
smiselno medsebojno povezujejo in omogočajo sinergije med razvojem kadrov, njihovo kariero ter znanstvenoraziskovalnim delom.
Razpisana sredstva: 900.000,00 EUR.
Rok za oddajo vloge je 6. 1. 2013 do 12. ure.
Več informacij:

http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_raz
pisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1324
NOVO
2.

Javni razpis za izbor operacij "Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na
področju vzgoje in izobraževanja"

Predmet javnega razpisa je spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve – pripravnikov na področju vzgoje in
izobraževanja, ki iščejo prvo zaposlitev po pridobljeni stopnji in smeri njihove strokovne izobrazbe.

Razpisana sredstva: 699.993,00 EUR.
Rok za oddajo vloge je 2. 1. 2013 do 12. ure.
Več informacij:
http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_r
azpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1322

3.

Javni razpis za izbor izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije

Predmet javnega razpisa je izbor kakovostnih izvajalcev vseživljenjske karierne orientacije (VKO), ki jim sklad na podlagi
javnega razpisa prizna sposobnost za izvajanje vseživljenjske karierne orientacije in jih uvrsti na seznam izvajalcev VKO.
Rok za oddajo vloge je 1. 3. 2014.
Več informacij:
http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-izbor-izvajalcev-vsezivljenjske-karierneorientacije-v-okviru-programa-vsezivlje/
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AKTUALNI RAZPISI – Evropski socialni sklad

4.

Javno povabilo za zbiranje ponudb v okviru programa »Mentorstvo za mlade«

Predmet javnega povabila je sofinanciranje upravičenih stroškov izvajanja mentorstva za mlade, iskalce prve zaposlitve.
Namen javnega povabila je z medgeneracijskim prenosom znanj in izkušenj prispevati k večji zaposljivosti in konkurenčnosti
mladih in starejših delavcev.
Razpisana sredstva: 2.994.000,00 EUR.
Ponudbo lahko ponudniki vložijo od 29. 11. 2013 do razdelitve razpoložljivih sredstev oz. najkasneje do 31. 1. 2014.
Več informacij:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/naslovnica/novica/n/sprememba-javnega-povabila-mentorstvo-za-mlade/

5.

Aktualni programi ESS na Zavodu RS za zaposlovanje (usposabljanje na delovnem
mestu, institucionalno usposabljanje, priprave na NPK/TPK, spodbujanje
samozaposlovanja)

Foto: Matevž Kostanjšek
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OBVESTILA
V decembru bodo sprejeti nekateri dokumenti povezani z izvajanjem Evropske kohezijske politike v novem
programskem obdobju 2014-2020. Vsi, ki želite več informacij glede priprave delegiranih in izvajalskih aktov
ter smernic v okviru evropske kohezijske politike 2014-2020 na ravni EU, lahko informacije najdete na
naslednji povezavi.
V decembru potekajo različne aktivnosti v luči priprav slovenskih dokumentov kot podlage za črpanje
evropskih sredstev v obdobju 2014-2020, zato spremljajte spletno stran www.eu-skladi.si in www.mgrt.gov.si.

Zanimive in aktualne oddaje Prava ideja si lahko ogledate vsak četrtek ob 21:30 na TVS 1. Arhiv oddaj, ki jih
sofinancira tudi Evropska unija, si lahko ogledate tukaj.

Center ponovne uporabe Tuncovec, ki je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada si lahko ogledate v
naslednjem prispevku.
Ste tudi vi posneli film/video o svojem projektu? Pošljite nam ga in z veseljem ga bomo delili naprej.

Vsi upravičenci, ki ste pristojni za pravilno izvajanje operacij, vključno z izvajanjem nalog informiranja in
obveščanja javnosti o operaciji, se lahko obrnete na kontaktno osebo za informiranje in obveščanje
javnosti pri organu upravljanja:


Nataša Rojšek: natasa.rojsek@gov.si

Vabimo vas, da aktivno sodelujete pri oblikovanju e-novičk s svojimi vsebinskimi predlogi, prav tako lahko
predlagate primere dobrih praks, saj bodo e-novičke z vašo pomočjo dosegale svoj namen. Svoje predloge
lahko pošljete na elektronski naslov obvescanje-tp.mgrt@gov.si.

Ko se leto konča,
še ni konec sveta,
zato vam zdaj sreče
tri polne vreče
nobene bolezni,
razen ljubezni
in duha pokončnost
želimo v neskončnost.
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