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Ljubljana, 16. junij 2021



Program “Blaženje podnebnih sprememb in 

prilagajanje nanje“ (t.i. Okoljski program)
Glavni cilj programa: 

• Ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne 

spremembe

Programska področja:

• Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost

• Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Programski partner iz države donatorice:

• Norveška agencija za okolje (Norwegian Environmental Agency)

Višina razpoložljivih sredstev v okviru javnega razpisa:

SKUPAJ: 15.564.705,88 €

SREDSTVA IZ NORVEŠKEGA FM: 2.281.034,00 €

SREDSTVA IZ FM EGP: 10.948.966,00 €

REPUBLIKA SLOVENIJA: 2.334.705,88 €



Razpoložljiva sredstva (FM EGP + RS)



Razpoložljiva sredstva (NORVEŠKI FM + RS)



SOFINANCIRANJE – SREDSTVA

DELEŽ:

DO 100 % VSEH 

UPRAVIČENIH 

IZDATKOV

VIR:

85 % NORVEŠKI FM ali FM 

EGP

IN 

15 % PRIPADAJOČA 

SLOVENSKA UDELEŽBA 

(proračun RS)

+ LASTNA SREDSTVA 

(LASTNA UDELEŽBA)  

NIŽJI % V PRIMERU 

PRIHODKOV ALI 

DRŽAVNIH POMOČI



OBDOBJE UPRAVIČENOSTI

ZAČETEK:

DATUM, KO NOSILEC PROGRAMA 

IZDA SKLEP O IZBORU PREJEMNIKA 

SREDSTEV ALI KASNEJE

KONEC:

NAJMANJ ENO LETO IN NAJVEČ 

DVE LETI PO ZAČETKU 

UPRAVIČENOSTI

oz. 

NAJPOZNEJE 30. APRIL 2024

ROK za predložitev 

vlog

30.9.2021 ob 12:00 

CET 



OBMOČJE UPRAVIČENOSTI

OBMOČJE 

REPUBLIKE 

SLOVENIJE

OBMOČJE DRŽAV 

DONATORIC –

Norveške, 

Lihtenštajna in 

Islandije

DRUGA OBMOČJA –

IZJEME: SAMO PO 

PREDHODNI 

ODOBRITVI NOSILCA 

PROGRAMA



Področja javnega razpisa

Prijavitelj (tj. nosilec projekta)

lahko odda največ eno vlogo za

projekt, kot partner v projektu pa

lahko sodeluje v več projektih.

Vsak projekt lahko prispeva k

doseganju samo enega

rezultata in enega

neposrednega učinka:



Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz

obnovljivih virov

Rezultat B.1 je usmerjen k povečanju rabe 

geotermalne energije in drugih manj 

uveljavljenih OVE, kot so veter, sončna 

energija, itd. v Republiki Sloveniji.

Doseganje rezultata se spremlja s 

kazalnikoma (v oklepaju sta navedeni ciljni 

vrednosti programa):

• ocenjeno letno znižanje emisij CO2

(2300 ton),

• ocenjeno povečanje proizvodnje 

energije iz obnovljivih virov (9.892,08 

MWh/leto).



Neposredni učinek B.1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj

uveljavljenih obnovljivih virov energije (razpoložljivo: cca 1 mio EUR)

Cilj navedenega neposrednega učinka je prednostno prispevati k dvigu znanj, kompetenc, institucionalnih zmogljivosti,

ozaveščenosti ter h krepitvi strokovnih podlag za trajnostno, preudarno, učinkovitejšo in večjo rabo geotermalne energije

in drugih manj uveljavljenih obnovljivih virov energije (OVE)

Projekt mora prispevati k vsem zgoraj naštetim kazalnikom!



Neposredni učinek B.1.2: Vzpostavljena proizvodnja iz manj uveljavljenih

obnovljivih virov (razpoložljivo: cca 4 mio EUR)

Cilj navedenega neposrednega učinka je prednostno podpreti inovativne pilotne

projekte, ki služijo kot primeri dobrih praks in so povečali inštalirano moč za

proizvodnjo energije iz geotermalnih in drugih manj uveljavljenih OVE

Projekt mora prispevati k vsem zgoraj naštetim kazalnikom!

KAZALNIK REZULTATA/NEPOSREDNEGA UČINKA
Ciljna vrednost 

programa

B.1.2.1: Inštalirana moč iz manj uveljavljenih OVE 2,4 MW

B.1.2 Outcome 1: Ocenjeno letno znižanje emisij CO₂ 2300 ton

B.1.2 Outcome 2: Ocenjeno povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov 9.892,08 MWh/leto



Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne

mobilnosti

Rezultat B.2 podpira vzpostavitev novih modelov upravljanja

trajnostne mobilnosti na nivoju regij ter na lokacijah, ki

ustvarjajo veliko prometa. S tem se spodbuja zmanjšanje

ogljičnega odtisa v prometu.

Doseganje rezultata se spremlja s kazalnikoma:

• število ukrepov oziroma orodij politike trajnostne 

mobilnosti, uvedenih na regionalni ravni in sicer: (1) 

regionalni pilotni centri mobilnosti in (2) regionalne celostne 

prometne strategije),

• povprečni letni porast potovanj z uporabo trajnostnih oblik 

mobilnosti (javni promet, hoja, kolesarjenje in alternativne 

oblike mobilnosti (souporaba in deljenje avtomobila)) na 

območjih podprtih s tem programom (4 %).



Neposredni učinek B.2.1 – cilj 1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne

trajnostne mobilnosti (razpoložljivo: cca 2,8 mio EUR)

• razvoj modela regionalnega upravljanja mobilnosti, vključno s smernicami za njegovo razširjanje in priporočili za izboljšanje 

zakonodaje,

• vzpostavitev regionalnih centrov mobilnosti, ki v času trajanja projektov delujejo vsaj 1 do 2 leti, 

• Poseben pogoj upravičenosti: Projekt se mora izvesti v sodelovanju z nacionalno ravnjo, pristojno za promet

Projekt mora prispevati k vsem zgoraj naštetim kazalnikom!

KAZALNIK REZULTATA/NEPOSREDNEGA UČINKA
Ciljna vrednost 

programa

B.2.1.1: Število pilotnih regionalnih centrov mobilnosti 3

B.2.1.2: Razvit model upravljanja mobilnosti na regionalni ravni 1

B.2.1.4: Število oseb, ki so jih dosegle kampanje za ozaveščanje 150.000

B.2.1.5: Število izvedenih kampanj za ozaveščanje 3

B.2.1.6: Število strokovnjakov, usposobljenih za načrtovanje in upravljanje 

trajnostne mobilnosti na regionalni in medobčinski ravni 60

B.2.1 Outcome 1: Število ukrepov oziroma orodij politike trajnostne mobilnosti, 

uvedenih na regionalni ravni
2

kazalnik rezultata: Letni porast potovanj z uporabo trajnostnih oblik mobilnosti in 

posledično zmanjšanje števila potovanj z osebnimi motornimi vozili na 

območjih, obravnavanih s tem projektom 4%



Neposredni učinek B.2.1 – cilj 2: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne

trajnostne mobilnosti (razpoložljivo: cca 0,2 mio EUR)

Primer možne projektne aktivnosti: 

Priprava regionalne celostne 

prometne strategije v skladu z 

obstoječimi nacionalnimi 

smernicami.

Projekt mora prispevati k vsem zgoraj naštetim kazalnikom!

KAZALNIK REZULTATA/NEPOSREDNEGA UČINKA
Ciljna vrednost 

programa

B.2.1.3: Izdelana regionalna celostna prometna strategija 1

B.2.1 Outcome 1: Število ukrepov oziroma orodij politike trajnostne mobilnosti, 

uvedenih na regionalni ravni
2

kazalnik rezultata: Letni porast potovanj z uporabo trajnostnih oblik mobilnost in 

posledično zmanjšanje števila potovanj z osebnimi motornimi vozili na 

območjih, obravnavanih s tem projektom (v prijavnici se tega kazalnika ne 

izbere) - Opisna ocena pričakovanega prispevka projekta k temu kazalniku 

rezultata v opisu projekta

4%



Neposredni učinek B.2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje

trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa (razpoložljivo: cca 1,88

mio EUR)
• Cilj navedenega neposrednega učinka je prednostno podpreti pilotne projekte, ki bi implementirali Nacionalne smernice 

za pripravo mobilnostnih načrtov za ustanove dosegljive na naslovu https://sptm.si/wp-

content/uploads/2019/02/SPTM_Brusura_2019_A4_final.pdf

• izvajanje prednostnih ukrepov investicijske narave, ki kažejo največji potencialni učinek na spreminjanje potovalnih 

navad,

• izvajanje kampanj informiranja in ozaveščanja z namenom spodbujanja trajnostnih potovalnih načinov.

Projekt mora prispevati k vsem zgoraj naštetim kazalnikom!

KAZALNIK REZULTATA/NEPOSREDNEGA UČINKA
Ciljna vrednost 

programa

B.2.2.1: Število izdelanih mobilnostnih načrtov za upravljanje trajnostne 

mobilnosti za lokacije, ki ustvarjajo veliko prometa 
5

B.2.2.2: Število izvedenih ukrepov iz mobilnostnih načrtov za upravljanje 

trajnostne mobilnosti za lokacije, ki ustvarjajo veliko prometa 
5

B.2.2 Outcome 2: Letni porast potovanj z uporabo trajnostnih oblik mobilnosti na 

lokacijah obravnavanih s tem projektom 
4%

https://sptm.si/wp-content/uploads/2019/02/SPTM_Brusura_2019_A4_final.pdf


Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega

gospodarstva
Rezultat B.3 podpira prehod v nizkoogljično krožno 

gospodarstvo na področju predelovalnih dejavnosti.

Doseganje rezultata se spremlja s kazalnikoma (v 

oklepaju sta navedeni ciljni vrednosti programa):

• delež ciljne populacije, ki samoocenjuje, da ima 

zaradi projekta boljše razumevanje delovanja 

krožnega gospodarstva (5 %), 

• število uvedenih inovativnih zelenih 

tehnologij/procesov/rešitev (2).



Neposredni učinek B.3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

(razpoložljivo: 2.683.569,98 EUR)

Cilj je prednostno podpreti krožne modele poslovanja in

pripadajoče verige vrednosti pri predelovalnih dejavnostih,

katerih rezultat je večje zmanjšanje obsega snovnih tokov

deviških materialov glede na primerljiv proces in vzpostavitev

kroženja večine materialov v procesu proizvodnje in prodaje ter

nazaj v proizvodnjo.

Projekt mora prispevati k vsem zgoraj naštetim kazalnikom!

KAZALNIK REZULTATA/NEPOSREDNEGA UČINKA
Ciljna vrednost 

programa

B.3.1.1: Število izvedenih demonstracijskih/pilotnih projektov krožnega 

gospodarstva
7 projektov

B.3.1.2: Število obravnavanih področij ukrepanja znotraj Strategije razvoja 

Slovenije 2030
2

B.3.1 Outcome 1: Delež ciljne populacije (50 % gospodinjstev v regiji/ah 

izvajanja projekta), ki samoocenjuje, da ima zaradi projekta boljše razumevanje 

delovanja krožnega gospodarstva 

5%

B.3.1 Outcome 2: Število uvedenih inovativnih zelenih 

tehnologij/procesov/rešitev
2



Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosisitemov pod

pritiskom zaradi podnebnih sprememb

Rezultat B.4 je usmerjen v:

• obnovo ekosistemov na območjih Natura 2000,

• spodbujanje in uvajanje novih pristopov

upravljanja, ki so prilagojeni podnebnim

spremembam in v procesih načrtovanja in

odločanja upoštevajo ekosistemske storitve

Doseganje rezultata se spremlja s kazalnikoma (v

oklepaju sta navedeni ciljni vrednosti programa):

• skupna površina obnovljenih območij (100 ha),

• število modelov upravljanja ekosistemov, ki v 

odločevalskih procesih upoštevajo ekosistemske 

storitve (3).



Neposredni učinek B.4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

(razpoložljivo: 3 mio EUR)

Cilj tega neposrednega učinka okrepiti razumevanje pomena in prizadevanja za obnovo ekosistemov ter izboljšati zmogljivost 

in kompetence lokalnega prebivalstva, strokovnjakov in vseh deležnikov na območjih izvajanja projektov za ustrezno 

upravljanje ekosistemov in ohranjanje njihovih ekosistemskih storitev.

Projekt mora prispevati k vsem zgoraj naštetim kazalnikom!

KAZALNIK REZULTATA/NEPOSREDNEGA UČINKA
Ciljna vrednost 

programa

B.4.1.1: Število obnovljenih ekosistemov s popisanimi ekosistemskimi storitvami 

in predlaganimi modeli upravljanja 
3

B.4.1.2: Število predlaganih modelov upravljanja 3

B.4.1.3: Število usposobljenih strokovnjakov 45

B.4.1.4: Število oseb, ki so jih dosegle kampanje za ozaveščanje in 

izobraževanje 
600

B.4.1.5: Število izvedenih kampanj za ozaveščanje in izobraževanje 3

B.4.1 Outcome 1: Skupna površina obnovljenih območij 100 ha

B.4.1 Outcome 2: Število modelov upravljanja ekosistemov, ki v odločevalskih 

procesih upoštevajo ekosistemske storitve 3



Izbirni postopek

Pregled administrativne ustreznosti in 
upravičenosti vloge.

Ocenjevanje kakovosti na podlagi meril 
kakovosti.

Bilateralni vidik vloge:

Šele po doseženem pragu 75 točk pri ocenjevanju kakovosti, bodo
projektne vloge v katere je vključen partner iz donatorske države
(B.1,B.2,B.4) oziroma Norveške (B.3) prejele dodatnih 5 točk.

Obveščanje o izboru:

Trajanje izbirnega postopka okvirno 6 mesecev po 
roku za oddajo prijav. 



Vprašanja?
nor_egp.svrk@gov.si



Hvala za vašo pozornost!


