MISEL TEDNA
"Če nekaj zmorete ali sanjate, da bi zmogli, preprosto začnite. V pogumu se skrivajo
genialnost, moč in čarobnost. Začnite zdaj."
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NOVIČKE SOS
S POSVETA O ODPADKIH
Danes 4.1.2013 je potekala predstavitev novih predpisov na področju odpadkov v izvedbi
ministrstva za kmetijstvo in okolje. Minister Bogovič je povedal, da je namen ministrstva
zagotoviti stabilen sistem odpadkov, ločevanja in predelave, da bi na trg lahko dali več
surovin in tako razbremeniti tako občine kot državo skrbi za odlagališča odpadkov. Minister
je napovedal, da je v letu 2013 predvidenih nekaj zakonodajnih sprememb na področju
odpadne embalaže, bioloških odpadkov in uporabe odpadkov za trda goriva.
Predstavniki ministrstva so na kratko predstavili uredbo URKO. Ker je v zvezi s tem bilo
mnogo pripomb, čas za pogovor pa kratko odmerjen so podali le kratke odgovore. Povedali
so, da so vsekakor odprti za debato glede predlaganih normativov, saj jim ni v interesu
spreminjati, kar deluje dobro, potrebna pa bo realna ocena. To se nanaša predvsem na 16.
člen uredbe, ki določa število prebivalcev za zagotovitev zbirnih centrov ter rokov za
obveščanje o kraju in času zbiranja v 15. členu. Glede nalog in vloge občinskih inšpektorjev
so predstavniki ministrstva povedali, da bo vse potrebno urejal nadrejeni akt, ZVO, ki je v
javni obravnavi do 15.1 2013.
Predstavniki ministrstva so predstavili tudi operativni program za preprečevanje nastanka
odpadkov in ravnanje s komunalnimi odpadki, na katerega prisotni niso mogli dati
konkretnih pripomb, saj ni bilo posredovanega gradiva.
V SOS smo URKO obravnavali tudi v komisiji za gospodarske javne službe, ki je pripombe
občin in komisije uskladila ter proučila pripombe zbornice komunalnega gospodarstva.
Pripombe bomo posredovali na ministrstvo v predvidenem roku skupaj s izrecno pobudo za
usklajevalni sestanek, saj je glede na dikcijo uredbe ostalo se nemalo vprašanj
neodgovorjenih. (BH)

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE IZDALA NOVO ŠTEVILKO ČASOSPISA
Na naših spletnih straneh lahko prelistate novo številko Časospisa, ki jo najdete na tej povezavi. V
zadnji številki lahko preberete o stanjih zavetišč za živali v Sloveniji, o ZUJFO – o pričakovanjih in o
rezultatu, o zboru županj in županov, ali je financiranje občin zadostno…

PROBLEMATIKA MRLIŠKIH PREGLEDOV IN OBDUKCIJ V OBČINAH
Dne 17.12.2012 je Skupnost občin Slovenije skupaj s predstavnikom Inštituta za sodno medicino, prof.
dr. Balažic in predstavnico Ministrstva za zdravje, Heleno Petek-Kos izvedla delovni posvet na temo
»Problematika mrliških pregledov in obdukcij v občinah«. V tem zvezi smo oblikovali poziv za podajo
predlogov, stališč in mnenj za spremembo Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško
pregledne službe. Pravilnik o pogojih in načinu mrliško pregledne službe, Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Pobuda
Vljudno vas naprošamo, da se do navedenega opredelite in nam do 14.1.2013 posredujete vaša stališča
v obliki amandmajev na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. (ur)
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SKUPNO NAROČILO – PLIN IN ELKO
Skupnost občin Slovenije je podaljšala rok za oddajo ponudb pri skupnem javnem naročilu
zemeljskega plina in kurilnega olja na 10. januar 2013. Isti dan bo tudi javno odpiranje ponudb. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Na spletni strani Ministrstva za okolje smo zasledili Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu okolja, rok za pripombe je podaljšan na 15. januar. Na ministrstvo je SOS ponovno
naslovil pobudo za sestanek s prošnjo za podaljšanjem roka. Vljudno vas prosimo, da nam vaše
pripombe posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 14.1.2013.

PREDLOG ZAKONA O DEDOVANJU
V postopku medresorskega usklajevanja je predlog Zakona o dedovanju, ki ureja dedovanje in
ureditev zapuščine. Cilj predloga zakona je določiti pravila o ureditvi zapuščine, ki omogočajo
učinkovitejšo in hitrejšo ureditev pravnih razmerij glede zapuščine in uveljavitev dednih pravic
dedičev in pravic drugih oseb glede zapuščine.
Zato Občine vljudno naprošamo, da svoja stališča, predloge in pripombe na predlog Zakona
posredujejo do 7.1.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

ZA UREDITEV PODROČJA MRLIŠKIH PREGLEDOV
V skupnosti občin Slovenije vodimo aktivnosti za ureditev področja mrliških pregledov in obdukcij.
Vljudno vas naprošamo, da na vaša stališča, težave in pobude sporočite do 14.1.2013 v obliki
amandmajev na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.
Pravilnik o pogojih in načinu mrliško pregledne službe, Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe, Pobuda

PREDLOG ZAKONA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
FUNKCIONARJIH V DRŽAVNIH ORGANIH (ZFDO -F)
Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F) s strani Državnega zbora RS, ki je v postopku prve
obravnave.
Predlog zakona je Skupnost občin posredovala občinam članicam in predsedstvu SOS, da podajo do
18.1.2013 svoja stališča, predloge in pripombe na spremembe in dopolnitve zakona.

ZAKON O DEDOVANJU
V postopku medresorskega usklajevanja je predlog Zakona o dedovanju, ki ureja dedovanje in
ureditev zapuščine. Cilj predloga zakona je določiti pravila o ureditvi zapuščine, ki omogočajo
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učinkovitejšo in hitrejšo ureditev pravnih razmerij glede zapuščine in uveljavitev dednih pravic
dedičev in pravic drugih oseb glede zapuščine.
Občine članice so s strani Skupnosti občin Slovenije bile pozvane, da posredujejo svoje predloge,
stališča in pripombe do 7.1.2013.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA

PLAČILO PREVOZA
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem glede plačila prevoza.
Vprašanje se je glasilo: na občino se je obrnila gospa, ki ima stalno prebivališče v dotični občini,
začasno pa v drugi občini. Njena otroka pa še vedno obiskujeta šolo v občini, kjer imata stalno
prebivališče. Gospa se je na občino (kjer ima stalno prebivališče) obrnila s prošnjo po sofinanciranju
prevoza. Občino zanima kako ravnajo druge občine članice SOS v takšnih primerih? Odgovore občin
si lahko preberete tukaj.
Dodatno si lahko preberete Pojasnilo Ministrstva za šolstvo in šport iz leta 2003

SPREJEMANJE ODLOKA O PROGRAMU OPREMLJANJA IN MERILIH ZA
ODMERO KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA OBSTOJEČO KOMUNALNO
OPREMO
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, katera ima težave oz. dileme pri
oblikovanju lokalne zakonodaje.
In sicer, občina je v postopku sprejemanja odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V odloku so med drugim zapisali, da za
objekte, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti, ki bodo bistveno povečale število delovnih mest v
občini, lahko župan občinskemu svetu predlaga dodatno olajšavo glede plačila komunalnega
prispevka z obrazložitvijo merljivih učinkov investicije za gospodarski razvoj in proračun. Občina naj
bi z investitorjem sklenila posebno pogodbo o znižanju plačila komunalnega prispevka. Nadalje je
zapisano, da občinska uprava v šestih mesecih po uveljavitvi odloka pripravi pravilnik o podrobnejših
kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka.
Zato občino zanima ali ima kakšna občina članica SOS tovrstne izkušnje? Ali ima katera izmed občin
poseben pravilnik? Ali ima kakšna občina članica osnutek pogodbe glede zmanjšanja komunalnega
prispevka?
Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.
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ODPRTA POVPRAŠEVANJA

USTANOVITEV USTANOVE ALI JAVNEGA SKLADA ZA DOBRODELNE
NAMENE
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, ki vljudno prosi za posredovanje
informacij in mnenj občin glede ustanovitve ustanove ali javnega sklada. Občina ima trenutno
proračunski sklad za dobrodelne namene (podračun odprt pri UJP), podan pa je bil predlog, da bi za
tovrsten namen ustanovili ustanovo po Zakonu o ustanovah ali morda celo javni sklad po Zakonu o
javnih skladih. Zanima jo ali ima katera od občin prav tako proračunski sklad ali ustanovo za zbiranje
sredstev za dobrodelne namene ali javni sklad ter kakšne so prednosti oziroma slabosti (ustanovitve)
navedenih za občino.
Vaše odgovore nam prosim posredujte do 7.1.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. Rok smo
podaljšali, zaradi praznikov.

RAZTROS GNOJEVKE V NASELJIH
V sekretariatu SOS smo prejeli prošnjo za povpraševanje pri občinah članicah na področju kmetijstva.
Občina se že nekaj let spopada z reševanjem raztrosa gnojevke iz bližnje bio-plinarne in prašičje
farme. Oboji (tako bio-plinarna in lastnik farme) v zakonsko dovoljenem terminu opravljajo razvoz in
raztros gnojevke po kmetijskih površinah. Predvsem moteč pa je raztros gnojevke po površinah v
neposredni bližini stanovanjskih stavb in drugih naselij. Kmetijska zakonodaja dovoljuje raztros
gnojevke na kmetijskih površinah v določenih terminih, kar kmetje tudi upoštevajo. Ne ureja pa
raztrosa v povezavi s smradom predvsem v bližini stanovanjskih stavb, kar zna biti za prebivalce zelo
moteče, vpliva pa tudi na njihovo počutje in zdravstveno stanje. Občino članico zanima, ali se s
podobnimi težavami srečujete še v kateri drugi občini in ali je možno omejiti oz. natančneje določiti
uporabo gnojevke v bližini stanovanjskih stavb s posebnim občinskim odlokom.
Vljudno
vas
prosimo,
da
nam
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

vaše

odgovore

posredujete

do

7.1.2013

na

SNEMANJE SEJ OBČINSKIH SVETOV
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede snemanja sej. Vljudno vas prosimo,
da nam posredujete vaše informacije. Svetniki občine so izrazili željo po snemanju sej občinskih
svetov. Sedaj občino v zvezi s tem zanima ali morda katera izmed občin že snema seje, na kakšen
način to objavlja ter koga je za to pooblastila. Mišljena so vizualna snemanja z možnostjo objave preko
TV ali interneta.
Prosimo, če nam vaše odgovore posredujete do 7.1.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

POVPRAŠEVANJE PO VIŠINI IN NAČINU RAZDELITEV SREDSTEV ZA
DRUŠTVA V OBČINAH
Na SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov občin glede višine in načinu
razdelitev sredstev za društva v občinah. Vljudno vas naprošamo za posredovanje informacij. Občina
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konkretno sprašuje, koliko sredstev (EUR/letno) in na kakšen način druge občine delijo sredstva za
društva in organizacije (za športna društva, za kulturna društva, za neprofitne organizacije in društva,
za humanitarne organizacije in društva, za društva oz. organizacije, ki se ukvarjajo s programi za
mlade). Ali imate občine za vsako od navedenih področij svoj razpis in ali obstajajo pravilniki za
razdelitev sredstev. Vljudno vas prosimo, da nam podatke navedete v razpredelnici.
Odgovore nam pošljite najkasneje do 10.1.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
11.1. / Sestanek Delovne skupine za boljše črpanje EU sredstev
V petek 11. januarja 2013 se bo na svojem 6. Sestanku sestala Delovne skupina za boljše črpanje EU
sredstev. Na sestanku bodo članice in člani predstavnikom MGRT predstavile predloge za spremembe
zakonodaje, ki omejuje črpanje Eu sredstev (ZJN, Uredba o enotni metodologiji…). V kolikor ima še
kakšna občina predlog za spremembo zakonodaje, ki omejuje črpanje nam lahko le-te posredujete na
naslov miha.mohor@skupnostobcin.si in jih bomo na sestanku predstavili predstavnikom ministrstva.
V nadaljevanju bodo članice in člani obravnavali Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020, Navodila o
upravičenih stroških, možnosti povečanja sredstev razpisa MKO za ukrep 322 kot tudi druge teme
povezane s črpanjem evropskih sredstev. (MM)

43. REDNA SEJA VLADE RS
SPREMEMBE UREDBE O ZELENEM NAROČANJU
Vlada RS je na seji izdala Uredbo o spremembah Uredbe o zelenem javnem naročanju, s katero se
spreminjajo okoljske zahteve za pnevmatike, osebna vozila, lahka tovorna vozila ter avtobusne
kategorije I, le to ureja Uredba o zelenem javnem naročanju v Prilogah 10 in 11.
V Prilogi 10 Uredbe o ZeJN se nadomestijo cena za emisije dušikovih oksidov, za emisije nemetanskih
ogljikovodikov. V Prilogi 11 se znižajo okoljske zahteve za pnevmatike in se z uredbo uvaja prehodno
obdobje (v tem obdobju lahko naročniki naročajo pnevmatike nižjega razreda). Predmetne spremembe
Uredbe o ZeJN so ustrezno znižanje minimalnih zahtev za zeleno javno naročanje pnevmatik.

SPREMEMBE UREDBE O PLAČILIH ZA UKREPE OSI 2 IZ PRP
Zaradi prerazporeditev sredstev iz ukrepov osi 2 na druge ukrepe PRP RS za obdobje 2007-2013 se
sprejema uredba, ki vključuje tudi popravek sklica na predpisa EU zaradi sprememb teh predpisov in
spremembe Kataloga kršitev in sankcij iz Priloge 4 ( blažijo se stopnje sankcioniranja neizpolnjevanja
določenih zahtev za kmetijsko okoljske podukrepe). Tako se zmanjšujejo visoka stopnja napak pri
izvajanju kmetijsko okoljskih podukrepov.

SPREMEMBE UREDBE RAVNANJA TER POGOJIH PRI KMETOVANJU
Z uredbo se spreminja priloga II, in sicer so alinee iz stolpca »Način delovanja«smiselno prenesene
tudi v stolpec »Zahteve« in so tam postali standardi. Vendar se zahteve zaradi tega ne spremenijo. V
prilogi II se spremeni zahteva 128 (obravnava sestavine krajinskih posebnosti-krajinskih značilnosti).
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S tem je dana podlaga za pravilnejše in objektivnejše preverjanje ob hkratnem oblikovanju nacionalnih
smernic za elemente, prepoznane kot krajinske posebnosti. Possodobljeni so tudi sklici na zadnje
spremembe zakonodaje.

SPREMEMBE UREDBE O TOPLOGREDNIH PLINIH
Zaradi začetka veljavnosti sprememb v delovanju sistema za trgovanje s pravicami do emisije
toplogrednih plinov v Evropski skupnosti, je potrebno od 1. januarja 2013 spremeniti dovoljenja za
izpuščanje toplogrednim plinom upravljavcem naprav, ki od tega roka ne bodo več vključeni v sistem
trgovanja z emisijskimi kuponi. Le ti pa bodo morali izvajati monitoring emisij toplogrednih plinov.
Način izvajanja tega monitoringa in pogoje, zaradi katerih je mogoče napravo izločiti iz sistema
trgovanja, določa uredba.

PRIMARNE ENERGIJE ZA PROIZVODNJO ELEKTRIČNE ENERGIJE
Vsi končni odjemalci električne energije morajo na osnovi določb 9. odstavka 15. Člena EZ plačati
sredstva omenjenega prispevka, in sicer če Vlada RS odloči, da je potrebno za zagotavljanje zanesljive
oskrbe zagotoviti dodatno uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo električne
energije. Podlaga za višino prispevka je obračunska moč odjemalca. Ker pa v letu 2013 ne bo potrebe
za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za proizvodnjo
električne energije, prispevka ni potrebno zbirati in zaradi tega lahko preneha veljati Sklep o določitvi
višine prispevka za zagotavljanje zanesljive oskrbe z uporabo domačih virov primarne energije za
proizvodnjo električne energije.
Z ukinitvijo prispevka se bo znižal pritisk na rast stroškov končnih porabnikov električne energije, ki
po drugi strani rastejo zaradi zbiranja prispevka za podpiranje proizvodnje električne energije iz
obnovljivih virov in soproizvodnje z visokim izkoristkom.

OCENA USTAVNOSTI ZAKONA O VOLITVAH
Pobudniki menijo, da zakonska ureditev volilnim organom ne nalaga, naj se za invalide določijo
volišča, katerih prostori bodo za le te dostopni. Vlada je mnenja, da Zakon o volitvah v Državni zbor
(ZVDZ) ustrezno določa, da se vsem invalidom omogoča nemoteno izvajanje njihove volilne pravice.
Zakon o lokalnih volitvah (ZLV), nima določb glede organizacije volišč, v 4. členu pa določa, da se
glede vprašanj pri izvedbi lokalnih volitev, ki niso urejena v ZLV, uporablja ZVDZ. Ustavno sodišče je
že z uveljavitvijo 79. a člena ZVDZ ugotovilo, da zakonodajalec na ustrezen način upošteva potrebo
po pozitivni diskriminaciji in da je za invalide določena možnost drugačnega načina uresničevanja
volilne pravice (drugi odstavek 15. člena Ustave) , kot velja za druge volivce.
Pobudniki navajajo, da zakonska ureditev volilnim organom ne nalaga, naj za volišča določijo
invalidom dostopne prostore in je zato v nasprotju s prvim odstavkom 9. člena Konvencije o pravicah
invalidov in v nasprotju s prepovedjo diskriminacije (14. člen Ustave RS), invalidom pa je kršena tudi
pravica do soupravljanja v javnih zadevah (44. člen Ustave RS).
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AKTUALNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ IZ PREDNOSTNE USME RITVE
»RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO «
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo nepovratna sredstva iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna
sredstva se dodelijo za sofinanciranje potrjenih projektov, na vsebinskih področjih prometne, okoljske
in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s
katerimi se rešuje problematika dostopov do javne infrastrukture po slovenskem ozemlju, na
slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Do
sofinanciranja so upravičene samo namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na
teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Upravičeni prijavitelji so
samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Višina nepovratnih
sredstev, ki so na razpolago znaša okvirno 23.370.220,00 EUR za leti 2013 in 2014. V letu 2013 okvirno
13.570.220,00 EUR in v letu 2014 okvirno 9.800.000,00 EUR. Sofinancira se lahko največ 100 % celotnih
upravičenih javnih izdatkov operacije. Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR z
vključenim davkom na dodano vrednost. Rok za oddajo vlog je 1.2.2013. Več o razpisu tukaj.

IZBOR SLOVENSKE KANDIDATURE ZA NAGRADO SVETA EVROPE ZA
KRAJINO
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (U.l. RS št.
74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino
razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2012-2013. Izbrano
delo bo v letu 2013 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za
krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu
Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo. Nagrada je častno priznanje v obliki
diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in
načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Rok
za oddajo del za izbor je 15. januar 2013. Več o razpisu na spletni strani MKO. V kolikor bi
potrebovali še dodatne informacije vas prosimo, da kontaktirate Jeleno Hladnik, tel. 01 478 74 81.

COMENIUS REGIO PARTNERSTVA
Comenius Regio partnerstva so namenjena krepitvi evropske razsežnosti izobraževanja s
spodbujanjem skupnih aktivnosti sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi z vlogo v
šolskem izobraževanju v Evropi. Partnerstva dajejo izobraževalnim oblastem, v sodelovanju s šolami
in ostalimi udeleženci v izobraževanju, v različnih regijah, priložnost sodelovanja na eni ali več temah,
ki so v skupnem interesu. Comenius Regio partnerstva pomagajo sodelujočim regijam pri razvijanju in
izmenjavi najboljše prakse v šolskem izobraževanju, za razvoj trajnostnega čezmejnega sodelovanja in
krepitev evropske razsežnosti šolskega izobraževanja. Prijavitelji so lahko občine. Rok za oddajo vlog
je

21.

februar

2013.

Razpisna

dokumentacija

je

na

voljo

na

spletnih

straneh:

http://www.cmepius.si/razpisi/com13.aspx. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Uršo
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JAVNI RAZPIS PUREE1
Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov ter programi informiranja
in strokovnega svetovanja. Razpisnika sta Energija plus in Elektro Maribor. Predmet javnega razpisa
so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu
sektorju vgradnja toplotnih črpalk; vgradnja sprejemnikov sončne energije; obnova in izboljšanje
notranje in zunanje razsvetljave; izvedba energetskih pregledov; programi informiranja in
strokovnega svetovanja.
Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in
podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno
investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 236.373,00 EUR. Višina
nepovratne finančne spodbude je 46,50 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino
prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba. Javni razpis velja
do 27.12.2012. Prvo odpiranje vlog se je začelo izvajati 16.10.2012, nato pa bo potekalo vsak drugi
delovni torek. Zadnje odpiranje bo izvedeno 28.12.2012 oziroma do objave zaključka javnega razpisa
zaradi porabe sredstev. Več tukaj.

EVROPSKA UNIJA RAZPISALA TEKMOVANJE ZA INOVATIVNOST V
JAVNI UPRAVI
Evropska komisija je 17. septembra 2012 objavila natečaj za najbolj inovativne javne oblasti v Evropi z
naslovom 'Evropske nagrade za inovativnost v javni administraciji'. Do devet nagrad po 100.000 evrov bo
podeljeno

uspešnim

javnim

pobudam,

ki

prinašajo

koristi

državljanom,

podjetjem

ter

izobraževalnemu in raziskovalnemu sektorju. Namen nagrade, ki je del strategije Inovativne unije, je
spodbujati in osvetliti sodobne pristope porabe javnih sredstev.
Ne obstaja že vnaprej pripravljen seznam aktivnosti, ki bi bile primerne za to nagrado. Med
morebitnimi projekti, ki bi se lahko prijavili, navajamo denimo: pobude , ki zagotavljajo pomoč
starejšim, pobude za zeleni javni prevoz, novi pristopi poklicnega usposabljanja ali spodbujanja
podjetništvo raziskovalcev. Tekmovanje je odprto vsem javnim oblastem, ki so bile ustanovljene v
državi članici EU ali v državi, ki sodeluje v okvirnem raziskovalnem programu Evropske unije. Vse
prijavljene pobude morajo potekati od enega do štirih let. Zmagovalci 'Evropske nagrade za inovativnost
v javni administraciji' bodo izbrani na podlagi štirih kriterijev, ki so: ekonomski učinek pobude; pomen
pobude v luči izzivov, s katerimi se sooča družba; izvirnost in prenosljivost ideje in namen porabe
denarne nagrade. Mišljeno namreč je, da se bo zmagovalec nagrado uporabil za povečanje in
razširjanje svoje pobude, s čimer bi se še povečala odličnost in inovativnost v javnem sektorju. Rok za
prijavo je 15. februar 2013. Zmagovalci nagrade bodo objavljeni spomladi 2013. Več o razpisu s
klikom tukaj.

2.1.2013 – 4.1.2013

TN št. 1

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:
• različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov,
• naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za čiščenje pitne vode,
• naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo,
• gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
• energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov,
• obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % prihranka električne energije,
• nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
• ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
• proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
• nabavo okolju prijaznih vozil.
Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: www.ekosklad.si ali na telefonski
številki: (01) 241 48 20. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj.

MEDNARODNE NOVICE
2013 BO LETO DRŽAVLJANOV: "SKRAJNI ČAS JE, DA SE JIM EU
PRIBLIŽA."
Evropska unija je projekt njenih državljanov - leto 2013 bo posvečeno prav njim. V novem letu bo tako
potekala vrsta aktivnosti, katerih namen bo državljanom razložiti, kakšne pravice uživajo v EU..
V EU ni prave javne sfere. Državljani EU bi morali biti v središču javnih razprav o prihodnosti Evrope.
Skrajni čas je, da se EU približa državljanom: da jih najprej posluša, nato pa jim še razloži, da je bila
Evropa več kot pol stoletja prostor miru in prijateljstva, pravic in priložnosti, mobilnosti in izmenjav,
napredka in blagostanja, izobraževanja in kulture pravi podpredsednik Evropskega parlamenta
Georgiosom Papastamkosom. V nadaljevanju še pravi, da gre za grajenje Evrope od spodaj navzgor.
Državljani iz vseh 27 držav EU so pokazali interes za državljansko pobudo, kar pomeni, da je njihova
evropska identiteta že bolj otipljiva. Parlament bo poskrbel za to, da se državljanske pobude ne bo
zlorabljalo. (vir: EP)

RAZISKOVALNI PROJEKT EU ZA BOLJ ZDRAVO PREŽIVLJANJE
PRAZNIKOV
Evropski raziskovalci so naredili napredek pri iskanju alternativnih rešitev za dodajanje
žveplovega dioksida rdečemu vinu in drugim živilom, kot je sušeno sadje, kar naj bi
pripomoglo k bolj zdravemu preživljanju praznikov milijonov ljudi.
Žveplov dioksid (SO2), ki je na embalaži živil označen z E220, se uporablja kot konzervans
za nekatero sušeno sadje ter v vinarstvu, in sicer kot protimikrobno sredstvo in antioksidant.
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Čeprav večina ljudi lahko prenaša majhne količine SO2 v hrani, ki jo zaužijejo, pri nekaterih
ljudeh lahko povzroči alergijske odzive ali druge nezaželene učinke, kot so glavoboli.
Evropska unija je financirala projekt z naslovom „So2say“, ki ga vodi neprofitni raziskovalni
inštitut ttz Bremerhaven iz Nemčije, ki meni, da je našel kombinacijo dveh izvlečkov, ki bi se
lahko uporabljala namesto SO2. Oba v vinu nastajata sama. Na podlagi ugotovitev projekta
bi se prisotnost SO2 na primer v vinu zmanjšala za več kot 95 %.
Vino, ki vsebuje nov aditiv, so že poskusili v Združenem kraljestvu, Španiji in Nemčiji ter
ocenili, da je prav tako dobro kot referenčno vino z žveplom. Maja 2012 je bila proizvedena
dodatna serija, januarja 2013 pa jo bo odprlo devet članov projektnega konzorcija. Dodatni
preskusi se bodo izvedli štiri mesece pozneje. Če bodo uspešni, se bo ugotavljala tehnična
izvedljivost proizvajanja novega izvlečka, lahko pa se bodo začeli tudi postopki za njegovo
odobritev.(Vir: obvestila za javnost EU, jv)
ZAŠČITA PROSTOŽIVEČIH ŽIVALI IN RASTLINSKIH VRST
Evropska komisija bo Interpolu prispevala skoraj 2 milijona evrov pomoči v boju proti
kaznivim dejanjem nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami ter pri
prizadevanjih za zaščito naravnih virov po vsem svetu pred nezakonitim mednarodnim
trgovanjem s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. V naslednjih treh letih bo
1,73 milijona evrov namenjenih Interpolovemu projektu za boj proti kaznivim dejanjem nad
prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ki poteka pod okriljem mednarodnega
konzorcija za boj proti kaznivim dejanjem nad prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi
vrstami (ICCWC), ki vključuje tudi sekretariat Konvencije o mednarodni trgovini z
ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES), Urad Združenih
narodov za droge in kriminal (UNODC), Svetovno banko in Svetovno carinsko organizacijo
(WCO).
Naravni in z naravo povezani viri našega planeta – od posameznih vrst do ekosistemov, kot
so gozdovi, koralni grebeni, sladke vode in tla – se zaskrbljujoče hitro zmanjšujejo. Ta
izguba biotske raznovrstnosti svetovnemu gospodarstvu vsako leto povzroči milijardne
stroške, s tem pa ne izpodjeda samo gospodarskih okolij, temveč tudi poslovne priložnosti
in omejuje možnosti boja proti revščini. Trenutne svetovne stopnje izginjanja vrst so od sto
do tisočkrat večje od naravne stopnje, zlasti zaradi človekovih dejavnosti, od katerih so
nekatere nezakonite. Informacije o politiki EU glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in
rastlinskimi
vrstami
so
na
voljo
na
naslednji
spletni
strani:
http://ec.europa.eu/environment/cites/news_en.htm (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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