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1.UVOD 
 
Projekt T-lab, ki se financira s pomočjo razpisa št. 02/2009 v okviru 
Programa za čezmejno sodelovanje Slovenija-Italija 2007-2013, ima za 
cilj spodbujanje inovativnih pristopov, storitev, procesov in izdelkov v 
turističnem sektorju in s tem povečanje konkurenčnosti celotnega 
sektorja. 
Eden od ciljev projekta v rokah Konzorcija AREA, znanstveno-
tehnološki park Trst (v nadaljevanju Konzorcij), ki je partner 
projekta, je bil ustvariti kupino za razprave na temo energetske 
učinkovitosti in obnovljivih energij, ki bi vključevala strokovnjake na 
področju tehnologije in predstavnike podjetij ter bi izoblikovala 
delovni projekt v skupnem interesu na to tematiko. Rezultati tega 
srečanja so bili zbrani in uporabljeni za načrtovanje in razvoj 
projektnega dela z vključevanjem zainteresiranih strani s trajanjem 
12 mesecev, ki bi bil v skupnem interesu podjetij iz turističnega 
sektorja, ki delujejo na programskem območju. Projektno delo bo 
izvajal štipendist/mladi raziskovalec, ki bo ustrezno izbran, pri tem 
mu bo ob strani stal strokovni mentor za celoten čas trajanja 
projektnega dela. Prejemnik sredstev se bodo lahko izpopolnili na 
temo hišne avtomatizacije in specializacijo glede posebnosti in potreb 
turističnih nastanitvenih in gostinskih podjetij, ki delujejo na 
programskem območju. Po drugi strani pa bo sodelovanje s podjetji 
pri izvajanju projektnega dela za štipendista/mladega raziskovalca 
pomenilo konkretno poglobitev na terenu konceptov in metodologij, 
ki jih je spoznaval pri teoretičnem učenju v predavalnicah. Razvoj 
projektnega dela bo imel tudi koristi v smislu ozaveščanja podjetij 
turističnega sektorja glede pomena energetske učinkovitosti in 
uvajanja energije iz obnovljivih virov, kar bo prineslo splošno korist 
za celotno programsko območje.  
 
Opombe k 1. členu: 
Programsko območje obsega na slovenski strani naslednje regije: 
Gorenjsko, Goriško, Obalnokraško ter v ozemeljskem smislu 
odstopajoči Osrednjeslovensko in Notranjsko-kraško; na italijanski 
strani so vključene naslednje Pokrajine: Videm, Gorica, Trst, 
Benetke, Padova, Rovigo, Ferrara, Ravenna in odstopajoči Pordenone 
in Treviso. 
 
2. PREDMET 
 
Predmet tega razpisa je izbor podjetij, ki delujejo v turističnem 
sektorju, se osredotočajo na nastanitvene in gostinske storitve in jih 
zanima sodelovanje pri izvedbi projektnega dela, kot je opisano v 1. 
členu. 
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Glavna dejavnost programa Project Work je ocenitev možnosti za 
posodobitev lastnih gostinskih in hotelskih kapacitet z uporabo 
rešitev hišne avtomatizacije. Posebna pozornost bo usmerjena v 
energetsko učinkovitost oziroma v varnostno upravljanje objektov. 
V zvezi s tem je nujno, da se učenje/izobraževanje v predavalnicah 
dopolni s fazo usposabljanja, kjer se teoretično znanje, pridobljeno 
na tem področju, uporablja v praksi. Ob upoštevanju tega in na 
podlagi navedb v 1. členu objavljamo razpis za izbor lokalnih podjetij 
na programskem območju, ki jih zanima sodelovanje v projektnih 
dejavnostih. Cilj sodelovanja je torej usposobiti strokovnjake, ki bodo 
izvedli celovito analizo porabe energije v turističnih objektih ter 
opredelili glavne vire porabe energije in tiste vire, ki ponujajo 
največje priložnosti za varčevanje, predlagati rešitve za varčevanje z 
energijo ter opredeliti različne vrste korektivnih ukrepov, analizirati 
obstoječe možne načine financiranja za namen uvajanje obnovljivih 
energij v turističnih podjetjih. 
 
Opombe k 2. členu: 
Pri opredelitvi turističnega podjetja gre za pomen, naveden v dokumentu ATECO 2007 za 
turistične dejavnosti – dejavnosti nastanitvenih storitev in gostinstva. 
 
3. TRAJANJE POBUDE 
 
Projektno delo se bo zaključilo 30. 4. 2013. Udeležba podjetij v 
projektnem delu predvideva osebna srečanja in srečanja na daljavo 
med izbranimi podjetji ter strokovnjaki in mladimi raziskovalci na 
načine, ki bodo določeni s samimi podjetji skladno z njihovimi 
poslovnimi dejavnostmi in razpoložljivostjo strokovnjakov in mladih 
raziskovalcev. Število, način in trajanje osebnih srečanj se sporoči 
izbranim podjetjem ob predhodni analizi podatkov, ki jih je sporočilo 
podjetje, in v skladu s potrebami, ki iz le-teh izhajajo. Srečanja bodo 
redno beležena z uporabo ustreznih obrazcev prisotnosti s strani 
mladih raziskovalcev v projektu. 
 
4. OPERATIVNA SHEMA DEJAVNOSTI, KI JIH BO IZVAJAL KONZORCIJ 
 
Podjetja, ki bodo izbrana za sodelovanje pri programu Project Work, 
bodo morala izpolniti obrazec za zbiranje podatkov o porabi 
električne energije v lastnem objektu. S pomočjo teh obrazcev dobo 
nato novi strokovnjaki opravili presoje (audit) s preverjanji potekanja 
porabe. Na ta način bodo lahko določili tehnične rešitve za bolj 
učinkovito upravljanje objektov.  
 
Namen sodelovanja je torej usposabljanje strokovnjakov za izvajanje 
naslednjih dejavnosti: 
- analiza podatkov o turističnih objektih, ki bodo vključeni v program 
Project Work in ocena možnosti za uporabo rešitev hišne 
avtomatizacije vključno s presojo primernosti takšnih posegov glede 
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na druge možnosti z upoštevanjem dejanskih zahtev turističnih 
objektov; 
- vključitev predlaganih rešitev v posamezne objekte z morebitnimi 
drugimi posegi za izboljšanje energetske učinkovitosti, ki jih dobo 
predlagali med potekom programa Project Work št.1; 
- primerjalna analiza koristnosti takšnih posegov glede na druge 
rešitve. 
 
Za podjetja, ki bodo sodelovala pri programu Project Work na temo 
energetske učinkovitosti (razpis je na voljo na spletni strani 
http://area.trieste.it/opencms/opencms/area/it/attivita/progetti_a
z/T-Lab.html), bodo pripravili povezavo med predlaganimi rešitvami 
in posameznimi objekti na temo izboljšanje energetske učinkovitost in 
rešitvami na osnovi obravnavanega programa Project Work. 
 
Na koncu bodo v ustreznem poročilu predstavili končne rezultate 
presoje, v katerem bodo določili možne posege na različnih 
investicijskih nivojih. 
 
5. NAČINI SODELOVANJA MED T-LAB IN IZBRANIMI PODJETJI 
 
Ob upoštevanju končnega cilja sodelovanja, kot je zapisano v uvodnih 
določbah, je sodelovanje pri projektnem delu za podjetja, ki bodo 
izbrana s tem razpisom, brezplačno.  
Izbrana podjetja bodo postala del prednostne liste z ocenami, ki bo 
veljavna za celotno obdobje trajanja projektnega dela. Sodelovanja s 
podjetji bo namreč sledilo vrstnemu redu umestitev na prednostni 
listi postopoma vse do izčrpanja vseh ur, ko so strokovnjaki na voljo. 
Ob začetku sodelovanja bodo podjetja in Konzorcij podpisali ustrezen 
sporazum o nerazkrivanju zaupnih podatkov za korektno izvajanje 
dejavnosti, katerega vzorec je na voljo na spletni strani skupaj s tem 
razpisom. 
Poudariti je treba, da sodelovanje med T-labom in podjetji, kot je 
predvideno v tem razpisu, ne sme na kakršen koli način biti povezano 
z naslednjim: 

 posredovanje informacij ali svetovanja glede posameznih 
izdelkov, proizvajalcev ali dobaviteljev; 

 izplačilo kakršnega koli finančnega prispevka v korist izbranih 
podjetij; 

 izdelava projektov za morebitne posege v zvezi s hišno 
avtomatizacijo; 

 priprava morebitnih specifikacij; 
 kakršne koli druge dejavnosti, ki niso izrecno navedene v tem 

razpisu. 
Konzorcij si pridržuje pravico, da začasno ustavi izvajanje dejavnosti, 
če izbrano podjetje ne sodeluje s strokovnjaki konzorcija ali ne 
zagotovi potrebnih podatkov za izvedbo energetskih pregledov. 
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6. POSTOPEK IN MERILA ZA IZBOR PODJETIJ 
 
Udeležba v postopku za izbor je omogočena vsem turističnim 
podjetjem, ki se ukvarjajo z nastanitvenimi in gostinskimi storitvami z 
registriranim sedežem in/ali delujočimi enotami na programskem 
območju in ki ustrezajo opredelitvi v pojasnilu k 2. členu. Izbor bo 
opravljen na podlagi naslednjih meril: 
 

A.  INTERES IN RAZPOLOŽLJIVOST PODJETJA ZA SODELOVANJE V 
PROJEKTNEM DELU 

 
Ali ste že sodelovali v predhodnih pobudah v okviru 
projekta T-lab, kot so delavnice, konference, 
predstavitve in druge pobude, ki so jih izvajali AREA ali 
keteri od drugih partnerjev v projektu 
(z izbiro med različnimi možnostmi v prijavnem 
obrazcu: 
eno srečanje = 3 točke 
dve srečanji = 4 točke 
tri srečanja = 5 točk) 

Do 5 točk 
 

Število ur, ki jih osebje v podjetju namerava posvetiti 
sodelovanju v celotnem času trajanja projektnega dela 
(vse do 30. aprila 2014) 
(z izbiro med različnimi možnostmi v prijavnem 
obrazcu: 
ne več kot 8 ur = 1 točka 
ne več kot 16 ur = 2 točki 
ne več kot 24 ur = 4 točke 
ni časovnih omejitev = 5 točk) 

Do 5 točk 
 

 
B. PRIPRAVLJENOST ZA SOEDLOVANJE 

 
Ali ste v naslednjih treh letih pripravljeni investirati v 
avtomatizacijo objekta 
da, zagotovo = 3 točke 
morda = 1 točka 
ne = 0 točk 

Do 3 točke 
 

Ali ste pripravljeni dati zadevnim strokovnjakom na 
voljo električne načrte objektov? 
ne = 0 točk 
da  = 5 točki 

5 točk 
 

Razpolaganje s podatki o porabi električne energije v 
objektu 
(z izbiro med različnimi možnostmi v prijavnem 
obrazcu: 
ne = 0 točk 
da, z dvomesečnimi = 2 točki 

Do 7 točk 
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da, z mesečnimi = 3 točke 
da, s tedenskimi = 5 točk 
da, z dnevnimi = 6 točk 
da, ure = 7 točk) 

 
ZANIMANJE ZA TEMO PROJEKTNEGA DELA 
 
Prosti odgovor - največ 15 vrstic 
(Utemeljite vzrok za sodelovanje v projektu T-lab, 
navedite, ali ste na svojem objektu že izvedeli posege 
za hišno avtomatizacijo in če ste jih, kašne vrste: 
rasvetljava, varnost, udobje, distribucija energije itd.) 

Do 5 točk 
 

 
S podjetji se bomo dogovorili za sestanek glede na vrstni red 
prednostne liste vse do konca projektnega dela in razpoložljivega 
fonda skupnega števila ur. 
 
 
7. PREDLOŽITEV VLOG 
 
Način izpolnjevanja 
Prijavnica za sodelovanje pri projektnem delu, ki se izpolni na 
ustreznem obrazcu, je na voljo na spletni strani AREA 
http://www.area.trieste.it in projekta T-lab http://www.tourism-
lab.eu. Izpolnjen obrazec mora podpisati pravni zastopnik podjetja ali 
odgovorni vodja operativne enote, priložena mora biti fotokopija 
osebnega dokumenta s sliko osebe, ki je obrazec podpisala. Prijavnica 
mora prispeti najkasneje ob 12.00 na dan 4.7.2013 in v njej morajo 
biti izpolnjene vse rubrike z zahtevanimi podatki. 
 
Način pošiljanja 
Prijavnice morajo biti poslane izključno: 

- Po priporočeni pošti ali predložene osebno: prijavnice morajo 
prispeti v Vložišče Konzorcija obvezno najkasneje do 12. ure na 
dan 19. 07. 2013; kasneje prispele prijavnice bodo izključene iz 
postopka ocenjevanja. V ta namen se ne upošteva poštni datum 
pošiljanja vloge. Odpiralni čas Vložišča za stranke je od 
ponedeljka do petka od 8.30 do 12.30, ob torkih in četrtkih pa 
od 14.00 do 16.30. Vloge morajo biti naslovljene na: 
Konzorcij AREA, znanstveno-tehnološki park Trst 
Služba za izobraževanje ter načrtovanje in vodenje projektov 
Padriče 99 - 34149 - TRST (TS) 
 v zaprti kuverti z napisom: 
»IZBOR ZA SODELOVANJE V PROJEKTNEM DELU PROJEKTA T-LAB 
- SLUŽBA PRF (PROJECT WORK N.2)« 

- Po elektronski pošti: na naslednji registriran in zaščiten 
elektronski naslov protocollo@pcf.area.trieste.it   
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-  Po faksu: na številko +39 040 375 5320 
 
V postopku ne bodo upoštevane in zato izključene iz izbora 
nepodpisane vloge, vloge, ki ne ustrezajo priloženi shemi, kakor tudi 
vloge, prejete po izteku zgoraj navedenega roka. 
 
 
8. SPORAZUM O NERAZKRIVANJU PODATKOV 
 
Med izbranimi podjetji in Konzorcijem bo ob začetku sodelovanja 
sklenjen sporazum o nerazkrivanju zaupnih podatkov. S tem 
sporazumom se izbrana podjetja obvežejo vzdržati se dejanj ali 
vedenj, ki se lahko izkažejo za objektivno nezdružljive z dejavnostmi 
Konzorcija in projekta T-lab, in se zavezujejo, da bodo vzpostavila in 
vzdrževala dejavno sodelovanje s strokovnjaki Konzorcija za njegovo 
celotno obdobje trajanja. Konzorcij se zavezuje, da ne bo razširjal 
zaupnih informacij o podjetjih, ki so mu bile posredovane v času 
projektnega dela. Zbrani podatki bodo objavljeni izključno v 
agregatni obliki. 
 
 
9. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
V skladu z določili zakonskega odloka št. 196 z dne 30. junija 2003 v 
zvezi z obdelavo osebnih podatkov navajamo, da se bodo podatki, 
posredovani organu, ki objavlja ta razpis, v času tega postopka 
uporabljali izključno za namene tega postopka ali v postopkih, ki iz 
njega izhajajo ali so z njim povezani, v mejah, ki jih določajo 
zakonodaja in predpisi; obravnavani kandidat je imetnik pravic v 
skladu s 7. členom omenjenega odloka (dostop, izbris, popravek, 
nasprotovanje ipd.). Upravljavec podatkov je organ, ki razpisuje 
štipendijo. 
 
 
10. INFORMACIJE 
 
Za več informacij v zvezi s pobudo lahko pišete na naslov t-
lab@area.trieste.it ali pokličete na telefonsko številko +39 040 375 
5268/5105. 
 
 
 
 


