Javni razpis »Podpora mikro, malim in srednje velikim podjetjem s
področja turizma za povečanje snovne in energetske učinkovitosti na
obmejnem problemskem območju«

Razpis je bil objavljen v juniju 2018.
Višina razpisanih sredstev: 11.223.900,00 EUR (nepovratni viri)

Namen javnega razpisa je z izvedbo ukrepov za zmanjšanje rabe energije in snovi in za
večjo rabo obnovljivih virov energije izboljšati konkurenčnost v MSP s področja
turizma.
Direktorat za regionalni razvoj na podlagi zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja usmerja sredstva v problemske območja. Na podlagi analize
regijskih regionalnih programov, iz katere je razvidno, da je na obmejnih problemskih
območjih turistična dejavnost prepoznana kot perspektivna gospodarska panoga, je
ministrstvo razpis glede na razpoložljiva sredstva razpis omejilo le na turistične
dejavnosti.

KAZALNIKI IN MERILA PROJEKTOV NA RAZPISU
Kazalniki in merila za ocenjevanje projektov v segmentu, ki prispeva k
zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in povečanje snovne
učinkovitosti so:
- energetska učinkovitost objekta v segmentu računske rabe letne
energije za ogrevanje stavbe, preračunane na enoto kondicionirane
površine stavbe (Qh), po izvedeni operaciji, (po PURES)
- delež obnovljivih virov energije v celotni letni primarni energiji za
delovanje stavbe, po izvedeni operaciji,
- delež zmanjšanja porabe pitne in sanitarne vode na nočitev po
izvedeni operaciji,
- delež zmanjšanja količin nastalih odpadkov na nočitev po izvedeni
operaciji.

OVREDNOTENJE MERIL IN KAZALNIKOV
V razpisu so merila ovrednotena kvantitativno: na podlagi podatkov iz
energetske izkaznice in na podlagi evidence dovedene količine vode in
odpeljanih odpadkov mora prijavitelj v vlogi navesti podatke o porabi
energije za ogrevanje stavbe pred operacijo in po izvedeni operaciji ter
podatke o porabljeni sanitarni vodi pred operacijo in po izvedeni operaciji, ki
so merilo za ocenjevanje projekta in kazalnik doseganja rezultata projekta
in se preverjajo ob zaključku operacije:
MRE = (RRLE pred IO – RRLE po IO)

x 100

RRLE pred IO
MRV = (PSV 2017/ŠN 2017) – (PSV letozaklj./ŠN letozaklj.) x 100
(PSV 2017/ŠN 2017)

REALIZACIJA RAZPISA
Na razpisu je bilo odobrenih 40 vlog v skupni vrednosti 4.670.119,71 EUR.
Do konca leta 2018 je bilo zaključenih 9 operacij, 28 operacij je še v teku,
3 prijavitelji pa so odstopili od izvajanja operacije.
V okviru prijavljenih operacij se izvajajo naslednji ukrepi za zmanjšanje
rabe energije in snovi ter za večjo rabo obnovljivih virov energije:
- pri 35 operacijah se izvaja obnova zunanjega ovoja stavbe in stavbnega
pohištva
- pri 23 operacijah se izvaja zamenjava obstoječe kurilne naprave z
energetsko učinkovitejšo ali z novo kurilno napravo za proizvodnjo toplote
iz obnovljivih virov,
- pri 18 operacijah se izvajajo ukrepi za zmanjšanje porabe pitne in
sanitarne vode in zmanjšanje količin nastalih odpadkov
(op: pri večini operacij se izvaja skupaj več vrst ukrepov)

PRIMER IZVEDENEGA PROJEKTA: ENERGETSKA SANACIJA
HOTELA RUTE
Podjetje MEPLAS iz Kranjske gore je bilo ustanovljeno konec leta 1998.

Podjetje je v sklopu investicije v energetsko sanacijo Hotela Rute izvedlo
sanacija ovoj stavbe – vgradnja dodatne izolacije sten, izolacije na poševni
strehi z notranje strani ter zamenjava oken in vrat z energetsko
učinkovitimi. Izvedena je prenova kopalnic z namestitvijo varčnih
kotličkov, varčnih pip, vkop rezervoarja za deževnico, vgradnja hidroforja
in filtrov. Za prezračevanje so bili vgrajeni lokalni rekuperatorji po sobah.
Za priprava tople sanitarne vode je vgrajen sistema s sončnimi sprejemniki
Izveden je sistem ogrevanja - vgradnja toplotne črpalke voda/voda in
izdelava vrtin (globina 25 m).
Končne vrednost investicije 322.047,45 EUR, vrednost sofinanciranja
180.510,81 EUR.

HOTEL RUTE PRED OBNOVO

HOTEL RUTE PO OBNOVI

NADALJNJI NAČRTI MGRT/DRR ZA SOFINANCIRANJE UKREPOV ZA ZMANJŠANJE
EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV V GOSPODARSTU

Ministrstvo v letu 2019 načrtuje izvedbo tri-letnega javnega razpisa za
spodbujanje trajnostnega razvoja v turizmu. Namen razpisa je obnova
obstoječih ter degradiranih turističnih objektov z ukrepi za rabo obnovljivih
virov energije in za zmanjšanje rabe energije in snovi ter ukrepi za razvoj
oz. preoblikovanje turističnih proizvodov in načinov poslovanja v skladu s
trajnostnimi usmeritvami.
Cilji javnega razpisa so: zmanjšanje stroškov MSP zaradi uvajanja ukrepov
snovne in energetske učinkovitosti ter večje rabe obnovljivih virov energije,
zmanjšanje okoljskega vpliva MSP s področja turizma in povečanje
dodane vrednosti v MSP.
Načrtovana višina razpisanih sredstev je 21.555.330,41 EUR.

