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Utrinki s tečaja varne vožnje
Primeri dobrih praks:

TENOVIS d.o.o.
V okviru projekta RCERO Ljubljana na
Barju slovesno odprli čistilno napravo
za čiščenje izcednih voda
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POROČILO O IZVEDENEM DOGODKU

Utrinki prvih tečajnikov s tečaja varne vožnje v okviru promocijske
kampanje “Evropa izobražuje - 1000 tečajev za 1000 voznikov”
V drugi polovici junija so se prvi
tečajniki podali na poligon na
Vranskem, kjer so nadgrajevali svoje
spretnosti z volanom. Pričeli so s teoretičnim delom, kjer so se seznanili z
osnovami varne vožnje, delovanjem
fizikalnih sil, pomenom pnevmatik
in vlogo voznika, posebnostim in
nevarnostim vožnje na avtocestah ter
hitrih cestah.
Nadaljevali so s praktičnim delom tečaja varne vožnje, kjer so jih inštruktorji
s pomočjo prenosne radijske postaje
usmerjali preko različnih ovir, ki jih
upravlja računalniško podprt sistem
in na zelo realističen način prikažejo
različne prometne situacije. Vaje so
se izvajale na mokri in spolzki podlagi, kar na varen, nazoren in učinkovit
način ponazori situacije, ki se pogosto
pripetijo tudi v vsakdanjem prometu.
Tako so tečajniki vozili slalom, vadili
zanašanje vozila, zaviranje v nevarnosti,

Vir: Foto AMZS

Vir: Foto AMZS

umikanje nenadni oviri, prekrmarjenje in podkrmarjenje
vozila ter vožnjo na AC/HC.
Na koncu tečaja so prejeli diplomo o opravljenem tečaju
varne vožnje, katerega jim je omogočila Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko v sodelovanju z
AMZS. Nad idejo promocijske kampanje »Evropa izobražuje-1000 tečajev za 1000 voznikov« in izvedbo tečaja varne
vožnje so bili navdušeni.

Vir: Foto AMZS

Obveščamo vas, da se boste za novih 500 brezplačnih
tečajev lahko potegovali s 15. oktobrom 2010.
Do takrat pa vas vljudno vabimo, da ostanete reden gost
naše spletne strani (www.euskladi.si), kjer so vam na
voljo številne aktualne informacije o uporabi evropskih
sredstev v Sloveniji, različne publikacije, seznam sofinanciranih projektov kot tudi mesečne e-novice Kohezijski
e-kotiček.
In ne pozabite, pravilni odgovori na naša vprašanja vam
še vedno prinesejo tudi zelo praktične tolažilne nagrade!
Vir: Foto AMZS
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Z željo, da bi se bolj spodbudila vgradnja kotlovskih naprav
na lesno biomaso (KNLB) v javnih zgradbah, je Ministrstvo
za gospodarstvo konec junija organiziralo strokovno ekskurzijo na Notranjsko, kjer so si potencialni upravičenci ogledali
štiri kotlovnice s KNLB, iz katerih se uspešno ogrevajo
posamezne javne zgradbe ali skupine zgradb. Projekti, med
njimi dva, v Logatcu in Ljubljani, ki sta bila sofinancirana iz
Kohezijskega sklada, v okviru lanskoletnega razpisa KNLB 1
za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno
biomaso, so zgled, vreden posnemanja.
KNLB v Logatcu, moči 220 kW je vgrajena v Domu Marije in
Marte ter poleg tega doma starejših ogreva tudi vrtec.
V Srednji gozdarski in lesarski šoli v Postojni se iz kotla
na lesne sekance moči 500 kW, preko mikro daljinskega
omrežja, ogrevajo šola, internat in delavnice. Ob obstoječem
objektu kotlovnice, kamor je bila nameščena nova KNLB, so
na novo zgradili podzemno skladišče lesnih sekancev.
V Pivki, zgrajeni mikro sistem DOLB, s kotloma na lesno biomaso 2x500 kW, ogreva osnovno šolo, vrtec in večnamenski
center Krpanov dom, v katerem je v kleti dobila prostor
kotlovnica s skladiščem lesnih sekancev.

Mikro sistem DOLB v Zavodu sv. Stanislava v Ljubljani iz
KNLB 1000 + 500 kW ogreva objekte zavoda, kot so gimnazija, osnovna šola in dijaški dom. Tudi v tem primeru je bilo
na novo zgrajeno podzemno skladišče lesnih sekancev, kotla
pa postavljena v obstoječo kotlovnico.
Projektom je skupno to, da nadomeščajo ogrevanje na fosilne energetske vire in znatno zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov. Vse kotlovske naprave so umeščene v že obstoječe objekte, kar je prineslo nekaj težav in zahtevalo več
racionalnosti in pozornosti s strani projektantov, po drugi
strani pa so bili gradbeni stroški kotlovnic ustrezno nižji.
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Utrinki s strokovne ekskurzije potencialnih prijaviteljev za DOLB in KNLB

Kohezijski e-kotiček

POROČILO O IZVEDENEM DOGODKU

V Sloveniji je zanesljivo še mnogo javnih zgradb, najsi bo
obstoječih ali pa tistih, ki so še v fazi načrtovanja, za katere
bi gornji primeri lahko pokazali pravo smer pri izbiri sistema
ogrevanja. Finančne spodbude za nove tovrstne projekte so
še vedno na voljo z razpisoma KNLB 2 in DOLB 2, ki sta bila
objavljena 21.05.2010.
Vsebina razpisov je objavljena na spletni strani:
http://www.mg.gov.si/si/javna_narocila_razpisi_povabila_pozivi/javni_razpisi/

RAZPISI

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

MDDSZ je pripravilo javni razpis »Spodbujanje enakih možnosti in socialne vključenosti«, ki ga je OU potrdil 9. 6.
2010 in bo kmalu objavljen v Uradnem listu RS.
Predmet javnega razpisa je izboljšati zaposljivost in socialno vključenost ranljivih skupin, ustvarjati delovna mesta za ranljive skupine ter zagotoviti enakost med spoloma.
Cilj javnega razpisa je sofinanciranje do 12 partnerstev, ki bodo s projekti na celovit način:
a)
b)
c)
d)

zagotavljali ustvarjanje novih delovnih mest (vključno z zelenimi delovnimi mesti) za osebe iz ciljne skupine;
razširili obstoječe ali uvajali nove metode dela z namenom zagotavljanja večje zaposljivosti in socialne vključenosti
(kot na primer: informiranje, motiviranje in usposabljanje ter zaposlovanje oseb iz ciljne skupine);
razširili obstoječe ali uvajali nove prakse za usklajevanje poklicnega, družinskega in zasebnega življenja;
razvijali nove pristope z namenom zagotavljanja enakosti spolov in zmanjševanja spolnih stereotipov s poudarkom
na zmanjševanju horizontalne in vertikalne segregacije na trgu dela.

Skupna okvirna razpoložljiva višina nepovratnih sredstev 8.000.000,00 EUR
Podrobnejše informacije najdete na: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/
evropski_socialni_sklad/ess_javni_razpisi_in_pozivi/, kjer bo javni razpis tudi objavljen po uradni objavi v Uradnem listu RS.
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RAZPISI
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 zaradi povečanega zanimanja v januarju povečala višina sredstev, ki so na razpolago za ta programje 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:
24. septembra 2010 do 12. ure,
29. oktobra 2010 do 12. ure
26. novembra 2010 do 12. ure,
31. decembra 2010 do 12. ure,
28. januarja 2011 do 12. ure,
25. februarja 2011 do 12. ure.
Več na spletni strani: http://www.ess.gov.si/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess 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/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

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/storitve/evropski_socialni_sklad/aktualni_programi_ess

4.

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
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za samozaposlitev.
Več na: http://www.ess.gov.si/iskalci_zaposlitve/programi_za_iskalce_zaposlitve/samozaposlovanje
5.

Institucionalno usposabljanje in Priprave na NPK
Namen programa je povečanje zaposljivosti z dvigom izobrazbenega nivoja, usposobljenosti in temeljnih veščin (ključnih kompetenc) za brezposelne osebe, izboljšanje pogojev vstopa na trg dela in v zaposlenost iskalcev zaposlitev
in neaktivnih oseb. V okviru izvajanja aktivnosti za usposabljanje in izobraževanje brezposelnih in neaktivnih oseb so
predvidene tudi akcije ozaveščanja o pomenu izobrazbene ravni in usposobljenosti ter pridobljenih znanj, veščin in
kompetenc za vsakega posameznika.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki predstavljajo upravičene stroške za ta program je 19.000.000 EUR.
Od tega znaša prispevek EU 85% vrednosti programa ali 16.150.000 EUR in nacionalna udeležba 15% vrednosti projekta ali 2.850.000 EUR.
Program se izvaja v letu 2010.
Več informacij za iskalce zaposlitve:
- Institucionalno usposabljanje: predstavitev programa: predstavitev programa
- Priprave na nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK): predstavitev programa
MDDSZ je skupaj s Socialno zbornico Slovenije, ki bo projekt tudi izvajala pripravil program »Spodbujanje zaposlovanja iskalcev prve zaposlitve na področju socialnega varstva«
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.
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 spletni strani Socialne zbornice Slovenije.

Ministrstvo za šolstvo in šport
1.

Javni razpis za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig ravni pismenosti in Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013
SVLR je 8.7.2010 odobrila objavo javnega razpisa za sofinanciranje izobraževalnih programov za dvig pismenosti in
Projektno učenje za mlajše odrasle od 2010 do 2013.
V okviru tega javnega razpisa se bo sofinanciralo naslednje operacije:
1. Projektno učenje za mlajše odrasle«, kjer se izbere več upravičencev, ki v okviru posameznih operacij izvajajo
program, ki je naveden v točki 2.1 predmetnega javnega razpisa in
2. »Dvig ravni pismenosti«, kjer se izbere več upravičencev, ki v okviru posameznih operacij izvajajo programe,
ki so navedeni v točki 2.2 predmetnega javnega razpisa.
Skupna okvirna višina razpoložljivih sredstev, ki se dodeljujejo na podlagi tega javnega razpisa, je 11.023.600,00 EUR.
Več informacij na: http://www.mss.gov.si/si/strukturni_skladi/javni_razpisi/#c17058

2.

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.
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RAZPISI
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 3.277.010,00 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

Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo
1.

Javni razpis za sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov v visokem šolstvu
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje razvoja in izvajanja dejavnosti kariernih centrov na univerzah v letih 2010
do 2013, v okviru katerih se bo izvajalo svetovanje študentom pri načrtovanju in oblikovanju karierne usmeritve za
kakovostnejšo študijsko pot in lažje vključevanje na trg dela.
Na javni razpis se lahko prijavijo univerze v Republiki Sloveniji, ki so akreditirane pri Svetu Republike Slovenije za
visoko šolstvo in so vpisane v razvid visokošolskih zavodov in izvajajo javnoveljavne študijske programe.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev, ki jo bo ministrstvo do konca obdobja namenilo za izvedbo javnega
razpisa, je 2.430.000,00 EUR.
Rok za oddajo vlog je do 20. 7. 2010.
Več informacij na: http://www.mvzt.gov.si/si/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1[show_single]=943

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: 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

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: 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
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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.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

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: www.mg.gov.si

DOBRE PRAKSE

Evropski sklad za regionalni razvoj
Tenovis
Podjetne Tenovis se je leta 2008 prijavilo na javni razpis, ki
ga je izvajal Slovenski podjetniški sklad. Na razpisu je bilo na
razpolago 16,5 mio EUR, namenjenih mikro, malim in srednje velikim podjetjem za pomoč pri nakupu nove tehnološke
opreme.
Predstavitev podjetja
Tenovis d.o.o. je družinko podjetje, ki je bilo ustanovljeno
leta 2001. Ukvarjajo se s storitvami tiska samolepilnih etiket
v roli (na področju prehrambene, kozmetične, farmacevtske
in kemične industrije), z izdelavo ovojnin, kart in vstopnic za
različne priložnosti in drugih proizvodov.
V letu 2007 je podjetje ustvarilo za 892.874 EUR prihodkov, od
tega 22 % na tujih trgih. Dobiček podjetja je znašal 4.222 EUR.
Cilj podjetja je povečanje proizvodnih kapacitet ter uvedba
novih produktov, s čemer bi povečali konkurenčnost na trgih
EU - povečanje deleža ustvarjenih prihodkov na tujih trgih na
40 % v letu 2010.
Dodana vrednost na zaposlenega v podjetju v letu 2006 je

znašala 25.568 EUR, v letu 2010 načrtujejo povečanje na
53.124 EUR. Povprečna dodana vrednost na zaposlenega v
letih 2006 in 2010 znaša 39.346 EUR, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega od leta 2006 do 2010 pa znaša 111 %.
Namen in cilj projekta
Osnovni namen projekta je bil nakup nove tehnološke
opreme in sicer sodobnega digitalnega tiskarskega stroja
podprtega z informacijsko tehnologijo, ki predstavlja najvišjo
mero avtomatizacije in najmodernejše pogonske tehnologije.
Skupna vrednost nakupa stroja je bila 1.036.540 EUR. Za naložbo je podjetje prejelo 200.000 EUR sredstev iz Slovenskega
podjetniškega sklada, od tega je Evropski sklad za regionalni
razvoj prispeval 170.000 EUR oziroma 17 % celotne investicije.
Na podlagi investicije bo lahko podjetje izdelovalo nove izdelke, kot na primer tisk fleksibilne embalaže, izdelava kartonskih
škatlic, potisk aluminijev. Cilj do konec leta 2010 je 15 novih
delovnih mest. Z investicijo podjetje izboljšuje vpliv na okolje,
saj stroj omogoča manjšo porabo električne energije, manjši
odpad in zmanjšanje izpustov v okolje.

Vir: Foto arhiv upravičenca.
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Kohezijski sklad
V okviru projekta RCERO Ljubljana na Barju slovesno odprli čistilno
napravo za čiščenje izcednih voda

Minister za okolje in prostor dr. Roko Žarnić, župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković in direktor podjetja
Snaga Ljubljana d. o. o. Janko Kramžar so v začetku
julija na ljubljanskem odlagališču nenevarnih odpadkov na Barju slovesno odprli čistilno napravo za izcedne
vode. Objekt je sestavni del približno 144 milijonov evrov
vrednega projekta Nadgradnje regionalnega centra za
ravnanje z odpadki v Ljubljani (RCERO), ki ga v višini 77,5
milijona evrov iz Kohezijskega sklada sofinancira Evropska unija. RCERO Ljubljana je doslej največji kohezijski
projekt Slovenije s področja okolja.
»Danes vidimo konkretne koristi slovenskega članstva v
Evropski uniji,« je uvodoma poudaril minister za okolje
in prostor Roko Žarnić ter poudaril pomen nadgradnje regijskega centra za ravnanje z odpadki in izpostavil
»dobrobiti, ki jih urejanje problematike ravnanja z odpadki
prinaša prebivalcem, ena od njih je tudi zmanjšanje nevarnega metana v ozračju.« Nadgradnja RCERO namreč obsega
izgradnjo novega odlagalnega polja za odlaganje nenevarnih
odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode in objektov za
predelavo odpadkov. Za slednje je v teku izbira izvajalca,
novo odlagalno polje je bilo v uporabo predano junija lani,
čistilna naprava pa poskusno deluje od marca letos. »V tej
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državi se stvari res spreminjajo, in to na bolje,« je prepričan
ljubljanski župan Zoran Janković. »To dokazuje sodelovanje
24 občin, združenih v projekt, ki bo prebivalcem teh občin
zagotovil mirno življenje za naslednjih 50 let.«
Izpeljava dobrih 10 milijonov evrov vrednega podprojekta
izgradnje čistilne naprave se je z objavo razpisa za izvajalca
del začela septembra 2007, leto kasneje je bila podpisana
pogodba, gradbena dela so stekla marca 2009, poskusno
obratovanje in postopni zagon se je začel marca 2010, z
rednim obratovanjem pa naj bi naprava predvidoma začela
januarja prihodnje leto. Čistilna naprava lahko dnevno prečisti do 640 m3 izcednih voda iz odloženih odpadkov, predvidena povprečna dnevna količina voda, ki se lahko očisti
na čistilni napravi, pa je 400 m3. Izbran tehnološki postopek
vključuje biološko čiščenje s pomočjo membranskega bioreaktorja (MBR), naknadno adsorbcijo na aktivnem oglju in
selektivno ionsko odstranjevanje bora.
»Čistilna naprava je delček nadgradnje RCERO projekta, ki
je velik tudi v evropskem merilu. Je dokaz, da javno podjetje
lahko vodi tako velik projekt, in uresničitev mojih sanj,« je
izpostavil direktor podjetja Snaga Ljubljana Janko Kramžar.
Vsi trije govorniki so bili mnenja, da h kakovostnemu in
pravočasnemu izvajanju projekta pomembno prispeva
zavzetost številnih deležnikov: občin oz. županov, državnih
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ustanov, sodelavcev MOL in podjetja Snaga ter izvajalcev.
In katere cilje dosegamo z novo čistilno napravo za izcedne vode? Najpomembnejši je izpolnitev pogoja v okoljevarstvenem dovoljenju za odlaganje odpadkov, kar nam bo
omogočala odlaganje odpadkov tudi v prihodnje. Pomembno je tudi, da se v kanalizacijo in centralno čistilno napravo
ne bodo iztekale izcedne vode ter obremenjevale kapacitet
centralne čistilne naprave v Zalogu.
Celoten projekt nadgradnje RCERO, za katerega je Evropska
komisija odločbo izdala aprila 2009, po pooblastilu Mestne
občine Ljubljana (MOL) in preostalih vključenih občin vodi
javno podjetje Snaga, izgradnjo čistilne naprave pa s skupaj s
podizvajalci opravilo podjetje RIKO d. o. o.
Več informacij o projektu najdete na spletni strani:
http://www.rcero-ljubljana.eu/

Objekti RCERO bodo med drugim omogočali
predelavo odpadkov, kar pomeni, da se bo skoraj
80 odstotkov zbranih mešanih odpadkov obdelalo
v obratu za predelavo odpadkov, izrabo energetske
vrednosti odpadkov, ki bodo predelani v sekundarno gorivo, proizvodnjo elektrike iz bioplina, pridobivanje komposta in preprečevali izpuste toplogrednih plinov (predvsem metana) v ozračje. S pomočjo
novozgrajenih objektov v okviru RCERO bo področje ravnanja z odpadki urejeno za 24 občin osrednjeslovenske regije. Poleg Mestne občine Ljubljana so
v projekt vključene še občine Brezovica, DobrovaPolhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Kamnik,
Komenda, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice,
Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica, Moravče,
Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje, Ribnica,
Loški Potok, Sodražica in Cerklje na Gorenjskem.

Kohezijski e-kotiček
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Od leve proti desni:
Župan MOL: Zoran Janković,
dir. Javnega holdinga Ljubljana, d.o.o.: Zdenka Grozde,
okoljski minister Roko Žarnić in
dir. Snage Ljubljana d.o.o.: Janko Kramžar

Vir: foto RCERO Ljubljana
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Evropski socialni sklad
»Stare stvari v novem obtoku«
Ministrovo za delo, družino in socialne zadeve je 12.6.2009
objavilo javni razpis za Spodbujanje razvoja socialnega
podjetništva, v okviru četrte razvojne prioritete »Enakost
možnosti in spodbujanje socialne vključenosti«, prednostne usmeritve 4.1. »Enake možnosti na trgu dela in krepitev
socialne vključenosti« Operativnega programa razvoja
človeških virov za obdobje 2007-2013. Na javnem razpisu
je bilo kot upravičenec izbrano tudi Društvo za pomoč in
samopomoč brezdomcev- Kralji ulice s projektom Razvoj
in implementacija modela humanitarne posredovalnice
rabljenih predmetov.
Projekt predvideva razvoj modela humanitarne posredovalnice rabljenih predmetov kot obliko socialnega podjetništva. Na ta način bo omogočena prilagojena zaposlitev
brezdomnim, kjer se bodo upoštevale posameznikove
sposobnosti, znanja ter specifike, ki so posledica dolgotrajne
socialne izključenosti. Z zaposlovanjem v socialnem podjetju se omogoča reintegracija socialno izključenih skupin,
tako v polje plačanega dela, kot tudi v širšo družbo.
Posredovalnica, ki je v okviru projekta 13. aprila 2010 odprla
svoja vrata v Ljubljani, na Poljanski 14, ima tudi širši vpliv
na spodbujanje socialnega vključevanja, saj v njej zaradi
dostopnih cen nakupujejo ekonomsko šibkejše skupine
ljudi. Za delo v posredovalnici bodo v času projekta izvajali usposabljanja tako za samo delo kot tudi druge oblike
socialne integracije za dvanajst brezdomnih oseb, od katerih
bodo tri osebe za obdobje enega leta tudi zaposlili.

Projekt posredovalnice rabljenih predmetov se je začel razvijati, ker so v društvu Kralji ulice začeli opažati, da današnja
družba prehitro zavrača številne stvari. V društvu so začeli
zbirati stvari, ki jih nekateri ne potrebujejo več, jih obnavljati
in ponuditi naprej po simbolični ceni tistim, ki jim pridejo še
prav.
Kralji ulice vas vabijo, da jim podarite rabljene in odvečne
stvari, ki vam doma po nepotrebnem zavzemajo prostor in
tako sodelujete z njimi pri razvoju skupnega socialno-okoljevarstvenega projekta. Stvari sprejemamo vsak delavnik na
Poljanski 14 med 12.00. in 17.00, ob četrtkih pa od 10.00. do
17.00. Vabijo pa vas seveda tudi na nakup, obisk ali klepet.
Kratek naziv projekta: Stare stvari v novem obtoku
Kontaktne osebe:
ga. Maja Vižintin, predsednica društva,
maja.vizintin@kraljiulice.org;
ga. Luna Jurančič, projektna vodja
luna.j.sribar@kraljiulice.org
Telefon: 031/607 066, 030/323 300
Projektna partnerja:
Slovenska filantropija, Društvo projekt človek
Vrednost projekta: 186.680,29 EUR
Trajanje projekta: 24 mesecev
(začetek projekta je bil z dne 2. 11. 2009)

Vir: foto arhiv upravičenca
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

Kohezijski e-kotiček

OBVESTILA

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.
Prijetno branje vam želimo!
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