
 

 

 

 
 

 
REZULTATI JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV V OKVIRU 
PROGRAMA BLAŽENJE PODNEBNIH SPREMEMB IN PRILAGAJANJE NANJE 

 

 
 
Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov 
 
PROJEKTI, IZBRANI ZA SOFINANCIRANJE 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta  

(v EUR) 
Dodeljeni znesek 

sofinanciranja – največ do 
(v EUR) 

B.1.1: Boljša 
usposobljenost za razvoj 
manj uveljavljenih 
obnovljivih virov energije 

/ / / / / 

B.1.2: Vzpostavljena 
proizvodnja energije iz 
manj uveljavljenih 
obnovljivih virov 

Raba geotermalne vode 
za ogrevanje in hlajenje 
prostorov ter sončna 
elektrarna 

Občina Domžale 83 1.929.155,50 1.929.155,50* 

Pilotna geotermična 
elektrarna na obstoječi 
plinski vrtini Pg-8, pilotni 
projekt 

Dravske elektrarne 
Maribor d.o.o. 

80 900.210,98 732.597,23 

Sončna energija za 
zmanjšanje emisij 

Luka Koper, logistični 
sistem, d.d. 

77 3.556.432,50 2.233.715,50 

* Prijavitelj je naknadno obvestil Nosilca programa, da odstopa. 

 



 

 

PROJEKTI NA REZERVNI LISTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

B.1.1: Boljša usposobljenost 
za razvoj manj uveljavljenih 
obnovljivih virov energije 

/ / / / 

B.1.2: Vzpostavljena 
proizvodnja energije iz manj 
uveljavljenih obnovljivih virov 

/ / / / 

 
 
ZAVRNJENI PROJEKTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

B.1.1: Boljša usposobljenost 
za razvoj manj uveljavljenih 
obnovljivih virov energije 

Razvoj potenciala 
geotermalne energije v 
lokalnih skupnostih za 
digitalizacijo in 
debirokratizacijo energetskih 
konceptov pri načrtovanju 
lokalne strategije in 
nacionalne energetske 
politike 

Geološki zavod Slovenije 54,5 999.949,24 

B.1.2: Vzpostavljena 
proizvodnja energije iz manj 
uveljavljenih obnovljivih virov 

/ / / / 



 

 

Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti 
 
PROJEKTI, IZBRANI ZA SOFINANCIRANJE 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta  

(v EUR) 
Dodeljeni znesek 

sofinanciranja – največ do 
(v EUR) 

B.2.1: Izvedeni ukrepi za 
izboljšanje regionalne 
trajnostne mobilnosti 

Regionalni centri 
mobilnosti 

Posoški razvojni center 80 1.867.965,72 1.867.965,72 

B.2.2: Izdelani 
mobilnostni načrti za 
upravljanje trajnostne 
mobilnosti na lokacijah z 
veliko prometa 

Upravljanje trajnostne 
mobilnosti na turistični 
lokaciji Predjama 

Občina Postojna 91 499.498,81 499.498,81 

Pametne rešitve za 
trajnostno mobilnost v 
Sloveniji 

Regionalna razvojna 
agencija Ljubljanske 
urbane regije 

81 1.609.166,79 1.609.166,79 

Splošna bolnišnica Novo 
mesto mobilnostni načrt 

Razvojni center Novo 
mesto, Svetovanje in 
razvoj, d.o.o. 

81 393.971,40 393.971,40 

Trata, industrijska cona 
za 21. stoletje 

Občina Škofja Loka 77 1.140.523,60 1.140.523,60** 

** Zaradi spremembe Sporazuma o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v avgustu 2022 (s strani držav donatoric odobrena prerazporeditev sredstev 
med rezultati) so bila zagotovljena sredstva, zato se vloga odobri za sofinanciranje. 

 
PROJEKTI NA REZERVNI LISTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

B.2.1: Izvedeni ukrepi za 
izboljšanje regionalne 
trajnostne mobilnosti 

/ / / / 

B.2.2: Izdelani mobilnostni 
načrti za upravljanje 
trajnostne mobilnosti na 
lokacijah z veliko prometa 

/ / / / 

 



 

 

ZAVRNJENI PROJEKTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

B.2.1: Izvedeni ukrepi za 
izboljšanje regionalne 
trajnostne mobilnosti 

/ / / / 

B.2.2: Izdelani mobilnostni 
načrti za upravljanje 
trajnostne mobilnosti na 
lokacijah z veliko prometa 

Prihodnost trajnostne 
mobilnosti UL 

Univerza v Ljubljani 68 423.232,50 

Trajnostna mobilnost za 
lokalna okolja na Pohorju 

Prometni institut Ljubljana 
d.o.o. 

68 937.995,60 

Trajnostna mobilnost 
Solčavskega 

Občina Solčava 68 392.935,00 

Trajnostna mobilnost z 
uporabo umetne inteligence 
za znižanje vplivov na okolje 

ISKRA, elektro in sistemske 
rešitve, d.o.o. 

65 1.372.266,68 

 

 



 

 

Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva 
 
PROJEKTI, IZBRANI ZA SOFINANCIRANJE 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 
Dodeljeni znesek 

sofinanciranja – največ do 
(v EUR) 

B.3.1: Izvedeni ukrepi za 
krožno gospodarstvo 

Uporaba odsluženega 
lesa in smrekovini 
alternativnih lesnih vrst 
za razvoj popolnoma 
razstavljivih lesenih oken 

M SORA, trgovina in 
proizvodnja, d.d. 

97 371.067,44 350.143,66 

Krožna industrija - 
Uvajanje krožnega 
gospodarstva v 
industrijske procese 

Gospodarska zbornica 
Slovenije 

90 696.960,02 696.960,02 

Razvoj krožnega 
javnega naročanja za 
vzpostavitev materialnih 
lokalnih zank 

Mestna občina Novo 
mesto 

87 799.980,00 799.980,00 

Studio Krožnega 
gospodarstva 

Znanstveno - 
raziskovalno središče 
Bistra Ptuj 

86 776.975,00 776.975,00 

Recikliranje hitrih 
antigenskih LFIA testov 
(COVID-19) 

Univerza v Mariboru 85 769.037,64 674.873,85*** 

Učno-demonstracijska 
mreža za načrtovanje in 
izdelavo trajnostne 
industrijske embalaže iz 
alternativnih 
lignoceluloznih vlaken 

Univerza v Ljubljani, 
Fakulteta za strojništvo 

77 530.356,60 439.931,56*** 

*** Zaradi spremembe Memoranduma o soglasju o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 v juniju 2022 (dodelitev sredstev rezerve Norveškega finančnega 
mehanizma na program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje) in spremembe Sporazuma o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v 
avgustu 2022 (dodelitev sredstev na rezultat B.3), so bila zagotovljena sredstva, zato se vloga odobri za sofinanciranje. 

 



 

 

PROJEKTI NA REZERVNI LISTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

B.3.1: Izvedeni ukrepi za 
krožno gospodarstvo 

Vpeljava načel in ukrepov 
krožnega gospodarstva v 
proizvodne procese 
pomurskih lokalnih 
proizvajalcev hrane 

Razvojni center Murska 
Sobota 

74 491.895,20 

 
 

ZAVRNJENI PROJEKTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

B.3.1: Izvedeni ukrepi za 
krožno gospodarstvo 

Inovativna izdelava sadilnih 
lončkov in platojev iz lokalnih 
biomaterialov 

Kulturno izobraževalno 
društvo PiNA 

66 499.923,00 

 
 

 



 

 

Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb 
 
PROJEKTI, IZBRANI ZA SOFINANCIRANJE 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 
Dodeljeni znesek 

sofinanciranja – največ do 
(v EUR) 

B.4.1: Boljša 
usposobljenost za 
upravljanje ekosistemov 

JeloviZA - Za izboljšanje 
stanja ekosistemov in 
ohranjanje 
kvalifikacijskih vrst na 
območju Natura 2000 na 
Jelovici ter priprava 
modela upravljanja, ki v 
odločevalskih procesih 
upošteva ekosistemske 
storitve 

CIPRA Slovenija, 
društvo za varstvo Alp 

98 1.143.298,04 1.143.298,04 

Obnova mreže mokrišč 
in travišč, pomembnih za 
Natura 2000 in druge 
zavarovane vrste in 
habitatne tipe v 
Biosfernem območju 
Kras in porečje Reke ter 
Krajinskem parku Pivška 
presihajoča jezera 

Javni zavod park 
Škocjanske jame, 
Slovenija 

94 1.196.385,00 1.196.385,00 

Znanje za gospodaren 
odnos do narave 

Občina Grosuplje 80,5 1.199.389,00 1.199.389,00** 

** Zaradi spremembe Sporazuma o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v avgustu 2022 (s strani držav donatoric odobrena prerazporeditev sredstev 
med rezultati) so bila zagotovljena sredstva, zato se vloga odobri za sofinanciranje. 

 



 

 

PROJEKTI NA REZERVNI LISTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

B.4.1: Boljša usposobljenost 
za upravljanje ekosistemov 

Integrativen pristop pri 
upravljanju in sonaravnem 
prilagajanju obalnega Natura 
2000 območja reke in 
mokrišča 

Znanstveno-raziskovalno 
središče Koper 

74 1.199.994,13 

 

 
ZAVRNJENI PROJEKTI 
 

Neposredni učinek Naziv projekta Prijavitelj Število točk 
Vrednost projekta 

(v EUR) 

B.4.1: Boljša usposobljenost 
za upravljanje ekosistemov 

/ / / / 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V skladu z 11. točko javnega razpisa je izbirna komisija sprejela odločitev o znižanju praga s 75 točk na 69 točk. 


