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AKTUALNO

Anketa

Z namenom približanja Kohezijskega E-kotička vašim potrebam, smo na spletno stran umestili kratko anketo o uporabnosti in všečnosti e-novičk. Ker vaše mnenje šteje, vas vabimo, da sledite aktivni povezavi in odgovorite na tri kratka
vprašanja: http://www.euskladi.si/publikacije/ekoticek/.

Najpogostejša vprašanja glede

Logotipe je potrebno uporabljati na podlagi Priročnika celostne
grafične podobe kohezijskega in strukturnih skladov v programskem obdobju 2007-2013.
Preostala najpogostejša vprašanja in odgovore najdete na
spletni strani
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013 (spodaj).

Kohezijska politika v Sloveniji

navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem
in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013

je sedaj predstavljena tudi na portalih http://evropa.gov.si/
in http://www.vlada.si.

Primer: Ali je narobe, če se v dopisnih listih upora-

»Evropska kohezijska sredstva za razvoj Slovenije«

bljajo logotipi z navedbo vseh treh skladov?

V skladu z 9. členom Uredbe Komisije (ES) št. 1828/2006 potrebno uporabljati zadevni logotip, torej tisti logotip z navedbo posameznega sklada, iz katerega je upravičenec pridobil sredstva.
Omenjena uredba, ki je tudi ena od pravnih podlag za pripravo
Navodil za informiranje in obveščanje javnosti o kohezijskem
in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013, v 9.
členu določa:“ VSI ukrepi za informiranje in obveščanje javnosti,
namenjeni upravičencem, možnim upravičencem in javnosti
vključujejo: a) simbol Evropske unije v skladu z grafičnimi smernicami iz Priloge I in sklicevanje na Evropsko unijo; b) sklicevanje
na zadevni sklad: - za ESRR: „Evropski sklad za regionalni razvoj“
- za Kohezijski sklad: „Kohezijski sklad“ - za ESS: „Evropski socialni
sklad“ c) izjavo, ki jo izbere organ za upravljanje in ki izpostavlja
dodano vrednost posega Skupnosti ter je po možnosti: „Naložba
v vašo prihodnost“. Točki (b) in (c) se ne uporabljata za majhne
promocijske predmete. „
Še posebna pozornost je potrebna pri razlikovanju uporabe
črno-belega logotipa (v primeru črno-belega tiska) in barvnega
logotipa (v primeru barvnega tiska).
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Sistem e-VEM za gospodarske družbe zmagal na tekmovanju
UNPSA 2009 (The United Nations
Public Service Award)

Organizacija združenih narodov je projekt e-VEM za gospodarske družbe nagradila kot najboljši projekt med vsemi
prijavljenimi državami severne Amerike in Evrope v kategoriji »Izboljšanje zagotavljanja storitev v javnem sektorju«.
Gre za najvišje priznanje slovenski javni upravi do sedaj, ki ni
ozko vezana samo na elektronske storitve, temveč na rešitve
s področja storitev javne uprave v celoti. Projekt e-VEM za
gospodarske družbe delno financira Evropska unija iz sredstev Evropskega socialnega sklada v okviru Operativnega
programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013. Več
informacij na http://evem.gov.si/novice.html.
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Evropski sklad za regionalni razvoj
1.

Javni razpis Strateški raziskovalno-razvojni projekti v podjetjih. Posredniško telo je Ministrstvo za visoko šolstvo,
znanost in tehnologijo, agent pa Javna agencija za tehnološki razvoj Republike Slovenije (TIA). Več na: http://www.tia.
si/Aktualni_razpisi,544,0.html .
Razpisana vrednost znaša 26.356.458,00 EUR.
Drugi rok za oddajo vlog je od 29.6.2009 do 28.8.2009.

2.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v mladinsko infrastrukturo – mladinski centri.
Posredniško telo je Ministrstvo za šolstvo in šport.
Razpisana vrednost znaša 6.588.231 EUR.
Tretje odpiranje vlog bo 10.6.2009.

3.

Javni razpis Neposredne spodbude za skupne razvojno-investicijske projekte - RIP 09. Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarstvo, agent je Javna agencija za tehnološki razvoj RS – TIA. Več na: http://www.tia.si/Aktualni_
razpisi,544,0.html
Razpisana vrednost znaša 50.000.000 EUR.
Drugi rok za oddajo vlog je 14.9.2009 do 14:00.

4.

Javni razpis za izbor operacij za sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre –
MIC, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za šolstvo in šport v vlogi posredniškega telesa. Več na:			
http://www.mss.gov.si/si/okroznice_obvestila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=967.
Okvirna vrednost razpisa znaša 22.853.692,00 EUR.
Prvi rok za oddajo vlog je dva delovna dneva (do 12. ure) pred datumom prvega odpiranja, ki bo 3.6.2009.

5.

Javni razpis Produkt P1b – garancije Sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere v okviru programa
“Program za izvajanje garancijskega sklada s subvencijo obrestne mere”, ki ga izvaja Slovenski podjetniški sklad. Več na:
http://www.podjetniskisklad.si/index.php?id=409.
Skupna višina razpisanih sredstev za izdajanje garancij je 43.000.000 EUR.
Skupna višina razpisanih sredstev za subvencioniranje obrestne mere je 7.600.000 EUR.
Javni razpis bo odprt do 10.12.2009 oziroma do porabe sredstev. Prva roka za predložitev vlog sta 10.05.2009 in
10.06.2009.

Evropski socialni sklad
1.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja, je januarja izdala odločbe o dodelitvi sredstev za tri
programe. Programe je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj z Zavodom RS za zaposlovanje,
ki bo programe tudi izvajal.
•

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je v aprilu odobrila povečanje sredstev za program Spodbujanje zaposlovanja za krajši delovni čas, za katerega je sedaj na razpolago
4.030.000 EUR. Rok za predložitev vlog je vsak zadnji petek v mesecu. Zadnji datum pa je 28.6.2010.
Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-01-09ZaposliMe.htm.

•

Za program Zaposli.me/Spodbujanje zaposlovanja težje zaposljivih brezposelnih oseb je na razpolago 15.475.000,00 EUR. Več na: http://www.ess.gov.si/slo/Dejavnost/JavniRazpisi/30-01-09/30-0109ZaposliMe.htm.
Rok za predložitev vlog je vsak zadnji petek v mesecu. Zadnji datum pa je 24. 9. 2010.

•

Za program Subvencije za samozaposlitev je na razpolago 5.000.000,00 EUR.
Pogodbe se bodo sklepale skozi celo leto 2009.

www.euskladi.si
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RAZPISI
2.

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja, je aprila izdala odločbo o dodelitvi sredstev za program Usposabljanja na delovnem mestu. Program je pripravilo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve skupaj
z Zavodom RS za zaposlovanje, ki bo program tudi izvajal. Več informacij dobite na http://www.ess.gov.si/slo/ESS/
Programi/Programi.htm.
Za program je na voljo 4.100.000,00 EUR.
Javno povabilo delodajalcem ODPRTO, najdlje do 31. marca 2010.

3.

Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011.
Pripravljalec razpisa je Ministrstvo za šolstvo in šport. Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja in strokovni razvoj
delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi. Vključenim v usposabljanja želimo omogočiti večjo
ponudbo kakovostnih programov usposabljanj in večjo dostopnost do programov usposabljanj in licenciranj na področju športne rekreacije, športnega turizma, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega
športa, strokovno – organizacijskega dela v športu in upravljanja s športno infrastrukturo. Več na: http://www.mss.
gov.si/si/okroznice_obvestila_in_javni_razpisi/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=974.
Okvirna višina razpoložljivih sredstev znaša 2.738.765,00 EUR.
Rok za prijavo je 28.5.2009.

4.

Javni razpis za sofinanciranje stroškov projektnih interdisciplinarnih skupin.
Posredniško telo je Ministrstvo za gospodarsko, agent pa Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije. Namen
razpisa je spodbuditi podjetja k vključevanju visoko kvalificiranih strokovnjakov za delo na razvojno raziskovalnih aktivnostih podjetja, glede na njihova strokovna znanja in/ali izobrazbeno strukturo. S subvencioniranjem razvojnih projektov podjetij, ki jih izvajajo interdisciplinarne skupine, želimo podpreti izgradnjo in dopolnjevanje kompetenc zaposlenih na področju razvoja, s poudarkom na razvoju in nadgradnji naravoslovno-tehničnih kompetenc v gospodarstvu.
Več na: http://www.japti.si/.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 10.000.000,00 EUR.
Prvi rok za oddajo vlog je 5.6.2009 do 12.00.

5.

Javni razpis za sofinanciranje zaposlitev raziskovalcev ob prehodu v podjetja (št. II). Posredniško telo je Ministrstvo
za gospodarstvo, izvajalec pa Javna agencija RS za podjetništvo in tuje investicije. Namen razpisa je povečati kakovost
in praktično uporabnost znanstvenega in raziskovalno razvojnega dela, pretok znanja med znanstveno raziskovalno
sfero ter gospodarstvom in spodbujanje sodelovanja med raziskovalnimi inštituti, univerzami ter gospodarstvom. Več
na: http://www.japti.si/.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev je 4.000.000,00 EUR.
Prvi rok za oddajo vlog je 01.06.2009 do 12.00.

6.

Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2009, 2010 in 2011
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je 23. 4. 2009 odobrila objavo javnega razpisa, ki ga
v vlogi posredniškega telesa pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport. Namen razpisa je spodbujanje zaposlovanja in
strokovni razvoj delavcev na področju športa in s športom povezanimi dejavnostmi. Vključenim v usposabljanja želimo
omogočiti večjo ponudbo kakovostnih programov usposabljanj in večjo dostopnost do programov usposabljanj in
licenciranj na področju športne rekreacije, športnega turizma, interesne športne vzgoje otrok in mladine, športa invalidov, vrhunskega športa, strokovno – organizacijskega dela v športu in upravljanja s športno infrastrukturo.
Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev: 2.738.765,00 EUR
Več informacij na: http://www.mss.gov.si/si/strukturni_skladi/javni_razpisi/#c17058
Rok za oddajo vlog je 28. 5. 2009.
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Javni razpis za izbor projektov s področij socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc za obdobje 20092012
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo, v vlogi organa upravljanja je 23. 4. 2009 odobrila objavo javnega razpisa, ki ga
v vlogi posredniškega telesa pripravlja Ministrstvo za šolstvo in šport.
Namen tega javnega razpisa je dvig socialnih, državljanskih in kulturnih kompetenc, in sicer z razvijanjem in implementacijo modelov omenjenih kompetenc ter vključitvijo tem s teh področij v projekte, ki jih bodo izvajale mreže organizacij
znotraj polja mladinskega dela.

Kohezijski e-kotiček

RAZPISI

Skupna okvirna višina nepovratnih sredstev: 4.000.000,00 EUR
Več informacij na: http://www.mss.gov.si/si/strukturni_skladi/javni_razpisi/#c17058
Rok za oddajo vlog je 28. 5. 2009.

Kohezijski sklad in Evropski sklad za regionalni razvoj
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, v vlogi organa upravljanja, je aprila izdala dve odločbi o
dodelitvi sredstev:
1.

Skupna vrednost projekta Poljanska obvoznica Škofje Loke znaša dobrih 43 milijonov evrov. Je del Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj, in sicer v višini 22,5 milijona evrov. Predmet naložbe je izgradnja 3,9 kilometra
dolge obvoznice, ki bo nadomestila del obstoječe regionalne ceste Jeprca-Zminec-Želin, ki sedaj poteka skozi staro
mestno jedro Škofje Loke. Izgradnja obvoznice bo potekala v treh delih oz. odsekih.

2.

Skupna vrednost t.i. velikega projekta Nadgradnja regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski regiji, znaša 143,9 milijona evrov, Je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer v višini 77,5 milijona
evrov. To je doslej največji kohezijski projekt Slovenije. Predmet naložbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov,
čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje, predvidena pa je tudi širitev odlagalnega polja. Slednje se bo
razširilo za 4,92 hektarja, s čimer bo pridobljenih dodatnih 885.000 m3 za odlaganje odpadkov.

V kratkem razpisa s področja trajnostne rabe energije
V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 bo Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) v maju
objavilo dva javna razpisa s področja trajnostne rabe energije, ki ju delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada.
Predmet javnega razpisa za sofinanciranje daljinskega ogrevanja na lesno biomaso v letih 2009, 2010 in 2011 je dodelitev 7 milijonov evrov nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso (DOLB). Finančne spodbude so namenjene za naložbe v nove sisteme
DOLB kot tudi 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.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.1.2011. Rok za prvo odpiranje je 4.6.2009 do 15. ure (vložišče MOP). Roki dospelosti za naslednja
odpiranja so 2.7.2009 in 3.9.2009 do 15. ure oz. vsak drugi delovni četrtek v mesecu, v dvomesečnih razmikih.
Predmet 3 milijone evrov vrednega javnega razpisa za sofinanciranje individualnih sistemov ogrevanja na lesno biomaso za leti 2009 in 2010
je dodelitev nepovratnih sredstev po načelu »de minimis« za sofinanciranje projektov vgradnje kotlovskih naprav na lesno biomaso (KNLB). Finančne
spodbude so namenjene za naložbe v vgradnjo novih KNLB. Do spodbud so upravičeni tudi investitorji, ki širijo kapacitete v obstoječi kotlovnici na lesno
biomaso ali zamenjujejo obstoječi kotel na fosilni energetski vir.
Razpis je odprt do porabe sredstev oz. najkasneje do 31.5.2010. Rok za prvo odpiranje je 4.6.2009 do 15. ure (vložišče MOP). Roki dospelosti za naslednja
odpiranja so 2.7.2009 in 3.9.2009 do 15. ure oz. vsak prvi delovni četrtek v mesecu, v dvomesečnih razmikih.
Kontaktni osebi za omenjena razpisa sta:
Jani Turk, ki je dosegljiv na telefonski številki: 01/ 47 87 171 ali na e-naslovu: jani.turk@gov.si in
Lojze Šubic, telefon: 01/ 47 87 206, e-naslov: lojze.subic@gov.si

Več informacij o aktualnih razpisih in izdanih odločbah najdete na:
http://www.euskladi.si/razpisi/default.aspx in na http://www.euskladi.si/novice/Default.aspx.
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DOBRE PRAKSE

Evropski socialni sklad

CVŽU Gorenjska je 5-letni projekt, katerega glavni namen
je vzpodbujanje in povečevanje vključevanja prebivalcev
Gorenjske v vseživljenjsko učenje. Projekt se financira iz
sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za
šolstvo in šport, njegova vrednost je 1.151.285 EUR. Projekt
se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških
virov za obdobje 2007 – 2013. Projekt vodi Ljudska univerza
Jesenice. V konzorcij pa je vključenih še deset partnerjev iz
območja celotne Gorenjske katerih dejavnost je vezana na
izobraževanje in vseživljenjsko učenje odraslih.
Vseživljenjsko učenje je danes prepoznano kot pomemben
instrument za osebni in profesionalni razvoj posameznika.
Številne domače in tuje primerljive analize kažejo, da v
Sloveniji še nismo dovolj uspešni pri zagotavljanju pogojev
za udeležbo vseh prebivalcev v procesu vseživljenjskega
učenja. Še zlasti socialno izključene kategorije prebivalcev nimajo dostopa do stalnega vseživljenjskega učenja in
izobraževanja s čimer se njihov že tako slab položaj v socialnem in ekonomskem življenju še poslabšuje.
Projekt CVŽU Gorenjska ima naslednje cilje:
- vključiti čim večje število prebivalcev regije v
oblike vseživljenjskega učenja, ki zagotavljajo
uresničevanje ciljev regionalnega razvojnega programa 2007-2013 na področju razvoja človeških
virov;
- povečevati zaposljivost prebivalstva, oblikovanje identitete znotraj Slovenije, fleksibilnost v
razmišljanju in povezano socialno skupnost;
- zagotavljati dostop do svetovanja in informiranja s
področja izobraževanja in učenja čim širšemu krogu
prebivalcev regije in s tem večje in ustreznejše
vključevanje prebivalstva v najrazličnejše oblike
vseživljenjskega učenja in izobraževanja;
- zagotavljanje dostopa do organiziranega neformalnega učenja čim širšemu krogu prebivalcev regije in
s tem povečevanje ustrezno materialno in strokovno podprte udeležbe prebivalcev v vseživljenjskem
učenju;
- razvoj in zagotavljanje dostopa do novih inovativnih oblik in gradiv za učenje in poučevanje kot je
e-učenje in mešano učenje, usklajenih s sodobnim
načinom življenja, potrebami trga dela in osebnega
razvoja posameznika;
- promocija vseživljenjskega učenja, ki širi prepoznavnost pomena in novih možnosti, ki jih posamezniku in družbi zagotavlja stalna vključenost v
vseživljenjsko učenje;
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povezovanje potreb uporabnikov s potrebami trga
dela in razvojnimi usmeritvami regije katerega
cilj je ustrezen in usklajen razvoj človeških virov v
regiji.

Projekt CVŽU Gorenjska je razdeljen na tri osnovne dejavnosti:

1.

Dejavnost informiranja in svetovanja

Glavni cilj informativno-svetovalne dejavnosti je zagotavljanje dostopa do svetovanja in informiranja s področja
izobraževanja in učenja čim širšemu krogu prebivalcev
regije in s tem večje in ustreznejše vključevanje prebivalstva v najrazličnejše oblike vseživljenjskega učenja in
izobraževanja.
Svetovalno središče Gorenjska deluje na Ljudski univerzi
Jesenice, 11 dislokacijah in v okviru Mobilne svetovalne
službe.
Na sedežu Svetovalnega središča Gorenjska na Jesenicah so
v letu 2008 zabeležili 870 strank, večinoma so se informirali
in posvetovali glede tečajev tujih jezikov, tečajev IKT in
glede ostalih oblik neformalnega učenja.
Svetovalno središče Gorenjska deluje tudi na 11 dislokacijah
in sicer svetovalki opravljata svojo dejavnost v Kranju, Škofji
Loki, Tržiču, Radovljici, Naklu, Kranjski gori in na Bledu.
Dislokacije delujejo enkrat ali dvakrat mesečno in so v letu
2008 zabeležili 370 strank, ki so potrebovale informacije in
nasvete v zvezi z vključevanjem v različne oblike formalnega izobraževanja in neformalnega učenja.
Mobilna svetovalna služba je namenjena osebam, ki se
zaradi invalidnosti, osebnostnih ali kakršnih koli drugih
težav težje vključujejo v izobraževanje in učenje. Pri izvedbi
mobilne svetovalne službe sodelujemo z nevladnimi
organizacijami. Svetovalki se enkrat mesečno oziroma po
potrebi vključita v delo posamezne NVO. V letu 2008 je bilo
v okviru Mobilne svetovalne službe 28 strank.

2.

Dejavnost točk vseživljenjskega
učenja - TVŽU

Glavni cilj delovanja Točk VŽU je povečevanje vključenosti
prebivalstva v različne oblike neformalnega učenja. Točke
VŽU so namenjene vsem prebivalcem regije s posebnim
poudarkom na ranljivih ciljnih skupinah. Točke VŽU delujejo v okoljih z neustrezno oziroma nezadostno ponudbo
različnih oblik vseživljenjeskega učenja ter na geografsko in
socialno odmaknjenih območjih. Na ta način zagotavljamo
večjo vključenost ranljivih skupin prebivalstva v različne oblike učenja, zagotavljamo informiranost o možnostih učenja
in prednostih, ki jih le to prinaša.

Z delovanjem TVŽU:
- se povečuje dostopnost do različnih znanj starejšim
prebivalcem, invalidom brezposelnim in drugim
socialno izključenim kategorijam prebivalcev Gorenjske;
- vzpodbuja mrežno sodelovanje v lokalnem okolju
saj se v izvedbo vključuje lokalna društva in druge
organizacije in institucije;
- se izboljšujejo razna funkcionalna znanja, znanja
za samostojno življenje, znanja za izboljševanje
kvalitete življenja ter znanja o državljanskih pravicah pri odraslih prebivalcih Gorenjske;
- se vzpodbujajo nove oblike izobraževanja in
sodelavanja z uporabo sodobnih možnosti IKT
tehnologije.

3.

05/09

Portal znanja in promocija
vseživljenjskega učenja

Portal znanja CVŽU Gorenjska deluje na naslovu: htpp://
ucenje.cvzu-gorenjske.si in je namenjen obveščanju in
informiranju prebivalcev Gorenjske o storivah, ki jih nudi
CVŽU Gorenjska. Objavljeni so podatki o urniku in lokacijah delovanja Svetovalnega središča Gorenjska. Udeleženci
lahko najdejo informacije o tem kaj in kdaj se dogaja na
posamezni TVŽU. Prav tako pa objavljamo tudi zanimivosti
in utrinke z posamezne delavnice.

Kohezijski e-kotiček

DOBRE PRAKSE

V e-učilnici je uporabnikom na voljo več kot 10 e-gradiv iz
različnih vsebinskih področij namenjenih samostojenemu
učenju.

V letu 2008 je bilo vzpostavljenih 20 TVŽU v različnih krajih
širom Gorenjske. Točke delujejo dvakrat mesečno po 5
šolskih ur. Vsebine na točkah so zelo raznolike povezane
s potrebami udeležencev na posamezni točki. V obdobju
september – december 2008 so udeleženci na točkah
pridobivali predvsem znanja s področja računalniškoinformacijske tehnologije, tujih jezikov in kreativnosti.
Glede na to, da so TVŽU začele delovati v septembru 2008
in je bilo predvideno, da bo za nihovo polno delovanje
potrebno kar nekaj časa in predvsem promocije, so za
obdobje september – december 2008 načrtovali skupaj
200 udeležencev na vseh TVŽU. Le-teh pa je bilo nad
pričakovanji, kar 1767. TVŽU so praktično takoj polno
zaživele, večinoma so prosta mesta zapolnjena za več
mesecev vnaprej, zato se oblikujejo čakalne list. Dobili smo
potrditev, da so TVŽU pravi odgovor na potrebe prebivalcev
regije na področju vseživljenjskega učenja.

Kohezijski sklad
RCERO Ljubljana – največji kohezijski projekt v Sloveniji
Evropska komisija je Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko sredi letošnjega aprila sporočila, da je izdala
odločbo za t.i. veliki projekt Nadgradnje regionalnega centra za ravnanje z odpadki (RCERO) v Osrednjeslovenski regiji. Omenjeni projekt, katerega skupna vrednost znaša 143,9 milijona evrov, je del Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) in bo sofinanciran iz sredstev Kohezijskega sklada, in sicer v višini 77,5 milijona
evrov. To je doslej največji kohezijski projekt Slovenije.
Predmet naložbe je izgradnja objektov za predelavo odpadkov, čistilne naprave za izcedne vode na odlagališču Barje, predvidena pa je tudi širitev odlagalnega polja. Slednje se bo razširilo za 4,92 hektarja, s čimer bo pridobljenih dodatnih 885.000 m3
za odlaganje odpadkov.
Mestna občina Ljubljana (MOL) je že začela z izvedbo posameznih gradbenih del. Tako se že izvajajo dela na odlagalnem
polju, prav tako je v gradnji čistilna naprava za izcedne vode. Celoten projekt po pooblastilu MOL in ostalih občin vodi Snaga
Javno podjetje, Ljubljana.
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Novozgrajenih objektov RCERO se bo posluževalo 17 občin osrednjeslovenske regije s približno 414.000 prebivalci. Poleg
Mestne občine Ljubljana še Brezovica, Dobrova-Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Kamnik, Komenda, Medvode,
Škofljica, Velike Lašče, Vodice, Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče.
Izgradnja centra za ravnanje z odpadki bo prispevala k znatnemu zmanjšanju deleža odpadkov, ki se odlagajo na ljubljanskem
odlagališču, saj se bo 79,2 % zbranih odpadkov obdelalo v obratu za obdelavo odpadkov, na odlagališče pa se bodo tako odlagali praktično samo inertni odpadki. Stopnja recikliranja in predelave odpadkov se bo povečala na približno 56,8 %. Zmanjšanje deleža biorazgradljivih odpadkov, odloženih na odlagališču, bo prispevalo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Bioplin,
ki nastaja v postopku obdelave in na odlagališču, se bo zbiral in uporabljal za proizvodnjo električne in toplotne energije.
Za preprečitev negativnega vpliva na okolje bo odpadna voda iz postopka obdelave odpadkov in izcedna voda, ki nastaja na
odlagališču, obdelana v objektu za čiščenje izcedne vode. Z razširitvijo obstoječih odlagalnih polj odlagališča se bo doba uporabe odlagališča podaljšala do leta 2015.
Projekt bo prispeval k doseganju splošnih in specifičnih ciljev ustrezne nacionalne in evropske zakonodaje ter Operativnega
programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture z zmanjšanjem celotne količine odloženih nenevarnih odpadkov za
približno 176.000 t/leto in s povečanjem količin ločeno zbranih frakcij za približno 41.000 t/leto.
Pri pripravi vloge za velik projekt je sodelovala tudi pobuda Jaspers, ki predstavlja skupno pomoč Evropske komisije, Evropske
investicijske banke (EIB) in Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) pri pripravi velikih projektov in zagotavlja celovito
pomoč v vseh fazah projektnega cikla - od začetne opredelitve projekta do odločitve Komisije glede dodelitve pomoči.
V okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 - ki je podlaga za črpanje
zlasti iz Kohezijskega sklada, v manjši meri pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj - si je Slovenija izpogajala 1,6 milijarde evrov za posodobitev ali novogradnjo infrastrukture s področja okolja in prometa.
To je že drugi t.i. veliki projekt Slovenije v novem programskem obdobju. Prvi tovrstni projekt je bila izgradnja dobrih 116
milijonov evrov vrednega avtocestnega odseka Beltinci-Lendava, za katerega je Evropska komisija odločbo izdala julija lani.
V programskem obdobju 2007-2013 Evropska komisija potrjuje le t.i. velike projekte. To so tisti projekti, ki so sofinancirani iz
Kohezijskega sklada ali Evropskega sklada za regionalni razvoj, katerih skupna vrednost presega 25 milijonov evrov na področju
okolja ter 50 milijonov evrov na področju prometa. Projekte pod omenjenima vrednostima pa potrjujejo države članice.
Območje odlagališča
odpadkov Barje v Ljubljani
– spodaj desno je vidno
področje gradbišča 3.
faze odlagalnega polja s
tesnilnimi sloji iz gline in
deloma že s PEHD folijo,
levo zgoraj pa peščeni
predobremenilni nasipi,
s katerimi se izboljšuje
nosilnost temeljnih tal na
področju bodočih objektov
za predelavo odpadkov ter
čistilne naprave za izcedne
vode (foto arhiv Snaga
d.o.o.)
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Evropski sklad za regionalni razvoj
Obnova gradu Negova
Projekt Obnova gradu Negova je bil sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v prejšnjem programskem
obdobju 2004-2006. Navedeni projekt predstavlja največji
projekt instrumenta Nacionalni program za kulturo 20042007 v vrednosti 6,2 mio EUR. Projekt je trajal od začetka leta
2006 do konca leta 2008. Vrednost projekta je bila ocenjena
na 6,2 mio EUR, z deležem EU 4,6 mio EUR v okviru deleža
ESRR, ki skupaj s slovensko udeležbo 1,6 mio EUR predstavlja
celotno finančno konstrukcijo projekta. Glavni cilj projekta je
bil obnova in oživitev kulturnega spomenika ter razvoj regije
s spodbujanjem vključevanja kulturne dediščine v turistično
ponudbo. Konkretneje je šlo za gradbeno obrtniška dela v
okviru prve (Pristava) in druge faze (nadaljnja izgradnja in
revitalizacija grajskega kompleksa – A in B) sanacije.
Obnova gradu Negova bo imela pomemben vpliv na ustvarjanje priložnosti za razvoj novih turističnih proizvodov in storitev
predvsem v segmentu MSP, neposredno bo prispevala k razvoju podeželja ter popestrila kulturno dogajanje. Izvedba konservatorsko-restavratorskih posegov na gradu bo prispevala tudi k razvoju konservatorskih in restavratorskih metod in tehnik
in k usposabljanju strokovnjakov-konservatorjev. Obstoječa in predvidena arhitekturna ter poslovna oživitev grajskega kompleksa obsega trgovske dejavnosti na področju zeliščarstva, proizvodno in trgovinsko ponudbo etno prehrambenih izdelkov,
pijač in spominkov, poslovne in seveda kulturne dejavnosti.

OBVESTILA
Kontaktne osebe institucij, ki so vključene v izvajanje kohezijske politike, najdete na spletni strani
http://www.euskladi.si/kontakti/default.aspx.
Obveščamo vas, da so 1. spremembe in dopolnitve Navodil organa upravljanja za informiranje in obveščanje javnosti o
kohezijskem in strukturnih skladih v programskem obdobju 2007-2013 objavljene na spletni strani
http://www.euskladi.si/publikacije/navodila/2007-2013/.
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: Maja Martinšek, maja.martinsek@gov.si, Romana Jenko, romana.jenko@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.
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