Projekt ENETUR je bil prijavljen na ukrep
Podpora razvoju infrastrukture in programov za
izboljšanje kvalitete življenja. Projekt se je
izvajal slabo leto, rezultati projekta so strnjeni
v naslednjih alinejah:
- v okviru projekta ENETUR je prišlo do
zaposlitve ene osebe;
- izvedeni sta bili 2 delavnici na temo projekta.
Rezultati projekta so tudi:
- 2 energetska pregleda;
- 2 elaborata gradbene fizike;
- ena študija izvedljivosti v energetsko obnovo
nastanitvenih kapacitet;
- izdelana je bila vloga za razpis na nepovratna
sredstva, katera je bila odobrena in denar že
tudi izplačan;
- članki o projektu so bili objavljeni v lokalnih
časopisih in spletnih straneh LEA Spodnje
Podravje in na spletnih straneh občin v katerih
se je projekt izvajal;
- projekt je bil predstavljen na lokalni TV;
- izdelan je promocijski letak z rezultati projekta;
- vzpostavljeno je permanentno svetovanje o
čiščenju odpadnih vod na sonaraven način in
svetovanje o URE in OVE;
- preko vseh teh aktivnosti se je vršila in se vrši
osveščenost občanov o učinkoviti rabi energije
(URE) in obnovljivih virih energije (OVE);

- zabeležili smo 20 svetovanj pri potencialnih
investitorjih; 17 svetovanj je bilo direktno na
terenu, za konkretni objekt oz. primer. V
nekaterih primerih je bilo to svetovanje tako
za čiščenje odpadnih vod kot za svetovanje URE
in OVE, v nekaterih primerih samo svetovanje
za eno ali drugo. Svetovanje smo razčlenili
na:
o svetovanja pri lastnikih gostinskih
dejavnosti z nočitvenimi kapacitetami (6),
o svetovanja lastnikom samo z gostinsko
dejavnostjo (3),
o po enkrat svetovanje pri lastnikih, ki imajo
dopolnilno dejavnost na kmetiji za
predelavo mleka in mesa, reja perutnine,
sadjarstvo in vinogradništvo, vinotoč,
pridelavo medu in enkrat ribiška družina.
Izvedeno je bilo svetovanje pri lastniku, ki
ima obstoječi objekt in razmišlja o turistični
dejavnosti.
o 2 krat je bila predstavitev oz. svetovanje
skupini občanov.
- V okviru projekta je bil izdelan projekt za
izgradnjo rastlinske čistilne naprave (RČN),

Shema RČN

kar je podlaga za izgradnjo RČN do katere bi
naj prišlo na lokaciji ribiškega doma v
Savcih, kjer deluje v sklopu ribiškega doma
gostinski lokal.
Lokacija na kateri bi naj prišlo do izgradnje RČN

- Dodatno je bila zaradi interesa podana še
informacija o zahtevah za gradnjo
»sonaravnega« kopalnega bazena (kjer se
voda čisti po istem principu kot v RČN).
Predstavljena je bila informacija o tehnoloških
zahtevah ob gradnji, o podjetjih v SLO in tujini,
ki gradijo tovrstne objekte.

NEKAJ AKTUALNIH RAZPISOV ZA NEPOVRATNA
SREDSTVA:
Javni poziv 59SUB-SOCOB17 Nepovratne finančne
spodbude socialno šibkim občanom za zamenjavo starih
kur. naprav na trdna goriva z novimi kur. napravami na
lesno biomaso v stan. stavbah na območjih občin s
sprejetim Odlokom o načrtu za kakovost zraka
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=134
Javni poziv 54SUB-OB17 Nepovratne finančne spodbude
občanom za nove naložbe rabe obnovljivih virov energije
in večje energijske učinkovitosti stanovanjskih stavb
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=128
Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občanov
59OB17
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=121
Javni poziv 48SUB-SKOB17 Nepovratne finančne
spodbude občanom za nove naložbe zamenjave starih
kurilnih naprav v skupnih kotlovnicah večstanovanjskih
stavb
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=117
Javni poziv 49SUB-SOOB17 Nepovratne finančne
spodbude občanom za naprave za samooskrbo z
električno energijo
https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=113
Več o razpisih EKO SLADA najdete ne spletni strani
ekosklad@ekosklad.si
Za sofinanciranje malih čistilnih naprav imajo občine
občasno odprte razpise, zato spremljajte objave javnih
razpisov na spletnih straneh vaše občine.

Projekt ENETUR je bil prijavljen kot predlog operacije za
uresničevanje Strategije lokalnega razvoja lokalne
akcijske skupine UE Ormož za 1. javni poziv za EKSRP LAS
UE Ormož
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