Delo vliva olje v svetilko življenja, mišljenje vžiga njen plamen.
(John Bellers)
V tem tednu praznuje občina Turnišče !
Čestitamo
Sekretariat SOS
NE POZABITE TA TEDEN

18.11

Četrtek

Predstavitev uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
PRIROČNIK ZA SVETNIKE IN SVETNICE ZA OBČINE BREZPLAČEN

Z velikim veseljem vas obveščamo, da smo na Skupnosti občin Slovenije zbrali dovolj
sponzorskih sredstev, da bomo lahko Priročnik za občinske svetnice in svetnike VSEM
občinam podarili. Iz tiskarne ga prejmemo v petek, 19.11.2010, v naslednjem tednu pa ga
bomo pričeli deliti občinam.
HRUP IN PRIREDITVE

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za okolje in prostor poslala predloge za dodatno
dopolnitev oz. spremembo obstoječe Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup. Po posameznih vsebinskih sklopih smo poslali
opisano problematiko izvajanja določil Uredbe o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Uradni list RS, št. 118/05) in priprave dovoljenj za
začasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom. Podanih je tudi nekaj predlogov za
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spremembe oz. dopolnitve Uredbe po posameznih členih, kjer bi bile te smiselne ali mogoče.
Posebej številčena in z zeleno barvo označena pa so vprašanja iz občin, za katera vljudno
prosimo odgovore. Na koncu je podano zaključno mnenje. Gradivo smo poslali v vednost
tudi občinam članicam SOS in komisiji za varstvo okolja. (SK)
ODPRAVA TRETJE ČETRTINE PLAČNEGA NESORAZMERJA

Ker še zmeraj obstoji veliko nejasnosti in dvomov v zvezi z obračunom in izplačilom tretje
četrtine plačnih nesorazmerij pri oktobrski plači (izplačilo v novembru), smo vam pripravili
strnjen pregled dejstev, do katerih lahko dostopate tukaj.
PRENOS KADRA NA CENTRE ZA SOCIALNO DELO

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se bo predvidoma začel izvajati s 1.6.2010.
Cilj zakona je ureditev področja socialnih pomoči tako, da bodo v največji meri na voljo
tistim, ki jih dejansko potrebujejo in zmanjšanje možnosti njihovih zlorab. To pa pomeni tudi
prenos del in kadra na Centre za socialno delo (60. Člen ZUPJS). Postopek zaposlovanja na
CSD je v pristojnosti direktorjev CSD, zato bo tudi dokončna izbira kadra z občin za potrebe
CSD v pristojnosti direktorja. V primeru, da kader ne bo ustrezal zaposlitvenim pogojem ali
prenos ne bo mogoč zaradi drugih razlogov, se bo kader za CSD zagotovil iz drugih virov.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je v zvezi s prenosom kadra predlagalo
naslednje aktivnosti: Do 22.11.2010 bi naj občine pripravile in posredovale pristojnim
Centrom za socialno delo evidenco delavcev, ki bi se jih morebiti preneslo na CSD; do
3.12.2010 bodo CSD sklicali sestanke z občinami, na katerih se bodo pogovorili o možnem
prenosu kadra na podlagi števila delavcev, ki jih lahko prenesejo; do 7.12.2010 bo pristojno
ministrstvo organiziralo predstavitev Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev za
občine ter še v decembru organiziralo informativni sestanek z delavci, ki so predlagani za
prenos; izbira kadra naj bi bila znana najkasneje do konca januarja 2011, kot datum za
skrajni rok za prenos kadra pa je ministrstvo določilo 1.5.2011. Z usposabljanjem kadra, ki
bo prenesen na Centre za socialno delo pa se bo začelo predvidoma februarja ali marca
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prihodnjega leta, torej še pred prenosom. O omenjenih aktivnostih je Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve že obvestilo občine. (bh)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG NOVELE ZAKONA ZVDAGA, UVDAG IN SISTEMIZACIJA DAS

Trenutno poteka javna razprava o predlogu novele Zakona o varstvu dokumentarnega in
arhivskega gradiva in arhivih, Uredbe o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter
Akta o notranji organizaciji in sistemizaciji Državnega arhiva Slovenije. Vaše pripombe in
predloge nam lahko posredujete do vključno 21. novembra 2010 na info@skupnostobcin.si.
Gradivo: ‐ ZVDAGA ‐ UVDAG ‐ Sistemizacija DAS
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE

V vladni proceduri je Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). Vljudno vas prosimo za pripombe in
stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Ker predlog ni objavljen na spletni strani
ministrstva in ker vladno gradivo ne vsebuje vseh prilog, smo ministrstvo zaprosili za
posredovanje slednjih. Vladno gradivo
VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDOVI S POSEBNIM POMENOM

V vladni obravnavi je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (vladno gradivo ). Glavni namen Uredbe o
spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom je
uskladitev območja varovalnih gozdov z veljavnimi občinskimi prostorskimi plani,
prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin in z digitalnim katastrskim načrtom Slovenije.
Zavod za gozdove Slovenije je v prvi polovici leta 2010 izvedel usklajevanje območij
varovalnih gozdov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in
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pripravil dopolnjen strokovni predlog za razglasitev varovalnih gozdov. Vaša stališča,
pripombe in predloge zbiramo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

V razpravi je Predlog Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se z
dvigom prispevne stopnje od katastrskega dohodka gozda ohranja višino razpoložljivih
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na enaki ravni kot v letu 2009. Priloga 2 se nadomešča
z novo prilogo, s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami.
Pripombe zbiramo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
POJASNILA MINISTRSTEV
PRAVNA PODLAGA ZA IZPLAČILO ODPRAVE NESORAZMERJA

Tukaj lahko preberete dopis Ministrstva za javno upravo v zvezi s pravno podlago za
izplačilo tretje četrtine odprave nesorazmerja.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
16.11 / NADALJEVALNI SESTANEK Z ZDRUŽENJEM SAZAS

Predstavnik skupnosti občin Slovenije se bo predvidoma 16.11.2010 ob 11.00 uri udeležil
nadaljevalnega sestanka z Združenjem SAZAS, kjer bodo skušali oblikovati predlog
skupnega sporazuma med Združenjem SAZAS in predstavniki slovenskih občin, kot
uporabnic repertoarja SAZAS, v izogib vsakokratnemu prijavljanju in pridobivanju
dovoljenj za posamezne prireditve in s tem posledično zmanjšanju stroškov in dela.
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16.11. / SREČANJE S PREDSTAVNIKI OECD

V torek, 16. novembra 2010 se bo predstavnik Skupnosti občin Slovenije sestal s
predstavniki OECD‐ja (Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj), ki so na obisku v
Sloveniji z namenom Teritorialnega pregleda Slovenije. Skupnost občin Slovenije bo z
ostalimi združenji govorila o medobčinskem sodelovanju in združevanju občin.
17.11. / SREČANJE DELOVNE SKUPINE ZA SPREMEMBO STATUTA

V sredo, 17. novembra se bo v Velenju sestala delovna skupina za spremembo statuta, ki bo
pripravila konture nove statutarne ureditve skupnosti.
17.11. / USKLAJEVALNI SESTANEK O ZAKONU O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

Usklajevalni sestanek za predlog sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih‐
ZKZ‐C, bo potekal v sredo, 17.11.2010, v prostorih MKGP.
18.11. / SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE

V četrtek, 18. novembra se bo v Ljubljani sestala komisija za proračun in javne finance in
obravnavala problematiko sofinanciranja iz EU sredstev in skozi proceduro SVLR,
problematiko zajemanja in prenakazovanja prihodkov preko vplačilnih računov s
predlogom za prehod na evidenčno obračunavanje na vplačilnih računih in direktno
nakazovanje na proračune občin ter drugo.
18.11. / ODLAGANJE ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Carinsko
upravo RS vljudno vabi na delovni posvet: »Predstavitev uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih«, ki bo v četrtek, dne
18.11.2010, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Knjižnice Domžale (center Mercator),
Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Prejemniki okoljske dajatve, ki jo plačujejo upravljavci
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odlagališč so občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu
občinske gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Višina okoljske
dajatve, ki jo prejmejo občine, postaja s to uredbo, odvisna od razmerja odloženih in zbranih
komunalnih odpadkov. Vabilo, Prijavnica
18.11. / Z UPRAVNO AKADEMIJO O USPOSABLJANJU JU

Skupnost občin je na Upravno akademijo naslovila stališča in predloge k predlogu Strategije
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v naslednjem obdobju.
Upravna akademija je podprla vse predloge navedene v pisnem stališču SOS, v skladu s čim
so nas povabili, da se sestanemo in dorečemo podrobnosti glede nadaljnjih aktivnosti na tem
področju. O vseh podrobnostih vas obvestimo v prihodnjih dneh.
01.12. / O VZPOSTAVITVI NADZORA NAD LOBIRANJEM

V zvezi z nalogami Komisije za preprečevanje korupcije, ki urejajo področje lobiranja, je bil
predlagan skupni sestanek, na katerem bomo uskladili praktične rešitve glede kontrolnih
točk in evidentiranja stikov lobirancev in lobistov v prostorih lokalnih skupnostih ali izven.
5.12.2010 nastopi zakonski rok za izvrševanje določb o lobiranju. Z medsebojnim
sodelovanjem si skupnost občin in Komisija za preprečevanje korupcije prizadevata k
vzpostavitvi učinkovitega uresničevanja zakonskih določb o lobiranju na nivoju lokalnih
skupnosti. O podrobnostih vas bomo obvestili po samem srečanju v decembru.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
18.‐19.11. / POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

V imenu Gospodarske zbornice Slovenije vas vljudno vabimo na 21. posvet »Poslovanje z
nepremičninami«, ki bo potekal 18. in 19 novembra 2010 v Portorožu. Na posvetu se boste
lahko seznanili z novim nacionalnim stanovanjskim programom, z davkom na
nepremičnine, Zakonom o zemljiški knjigi in Zakonom o nepremičninskem posredovanju.
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www.posvetnepremicnine.si. Posveta se bo udeležil tudi minister za okolje in prostor prof.
dr. Roko Žarnić, ki bo sodeloval v okrogli mizi o nacionalnem stanovanjskem programu,
kjer bodo podane ocene o realizaciji dosedanjega in teze za novega, dr. Igor Šoltes pa bo
predstavil Nacionalni stanovanjski program države Slovenije s stališča Računskega sodišča.
Na okrogli mizi na temo novega davka na nepremičnine, bo sodeloval tudi član predsedstva
SOS, Leo Kremžar, ki bo predstavil stališče Skupnosti občin širši javnosti. Ker je Skupnost
občin Slovenije pri pripravi dogodka sodelovala kot soorganizator, imajo vsi naši člani SOS
pravico do dodatnega 5% popusta na kotizacijo. Enodnevna kotizacija znaša 190 Eur + DDV,
dvodnevna kotizacija s svečano večerjo pa 320 Eur + DDV. Program, prijavnico in
podrobnosti o 21. posvetu dobite na spletni strani: http://posvetnepremicnine.gzs.si.
18.11. / PREGLED SKUPNE ZEMLJIŠKE POLITIKE

Predstavništvo evropske komisije v Sloveniji organizira predstavitev in posvet o Pregledu
skupne kmetijske politike bo potekal v četrtek, 18. novembra, med 15.00 in 16.30 v Centru
Evropa na Dalmatinovi 4 v Ljubljani. V imenu Evropske komisije bo Pregled predstavila ga.
Branka Tome iz generalnega direktorata za kmetijstvo. Predstavitvi bo sledila strokovna
razprava. Namen posveta je ciljnim skupinam predstaviti dokument, zbrati mnenja in
predloge strokovne in zainteresirane javnosti in tako spodbuditi aktivno vključevanje
zainteresiranih strani v razpravo. Število sedežev je omejeno, zato vas vljudno prosimo, da
udeležbo obvezno potrdite do ponedeljka, 15 . novembra 2010, na elektronski naslov
lara.sheppard@ec.europa.eu.
23.11. / POSVET SZS‐STANOVANJSKO PODROČJE‐AKTUALNO

Stanovanjska zbornica Slovenije dne 23.11.2010 pripravlja posvet ʺStanovanjsko področje ‐
aktualno ʺ v dvorani Slovenijalesa, Dunajska 22 v Ljubljani, posvet pa bo zanimiv predvsem
za občine za področje oddajanja neprofitnih stanovanj v najem. Prijavnica in vabilo.
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26.11. / ODPADKI NISO SMETI

Delavnica MOP Odpadki niso smeti bo potekala 26. novembra 2010 na GZS v Ljubljani, s
pričetkom ob 09.00. Pestro sestavljena vsebina, inovativni pristopi ter interaktivno delo so
zagotovilo, da bo v dobrih petih urah moč spoznati učinkovite primere dobrih praks.
30.11. / IZZIVI UREJANJA IN TRŽENJA OBČINSKIH JAVNIH POVRŠIN

Vljudno vabljeni na strokovno srečanje pod naslovom: Izzivi urejanja in trženja občinskih
javnih površin ‐ urbana oprema, oglaševanje in plakatiranje, ki bo potekalo v torek,
30.11.2010 s pričetkom ob 9.30, v Hotelu Mons, Ljubljana. Vsebina srečanja: Kaj je urbana
oprema in zakaj je pomembna? Kako kakovostno upravljati vizualni prostor občine in
urbano opremo? Občinske takse za rabo javnih površin, reklamiranje in oglaševanje v občini
ter primeri s prakse. Organizator srečanja, Vladimira Šalej s.p. nudi članicam Skupnosti
občin Slovenije posebno ceno. Cena za članice Skupnosti občin Slovenije je 100 EUR na
udeleženca. Prijavite se s prijavnico tukaj na faks št. 01 300 73 96.
06.12. / O POMENU PARLAMENTARIZMA V DZ

Obveščamo vas, da bo Državni zbor RS dne 6. 12. 2010 v veliki dvorani organiziral javno
razpravo z naslovom ʺPomen parlamentarizma in vključenosti mladih v upravljanje
javnih zadevʺ. Beseda bo dana mladim (mladostniki in mladi odrasli, stari od 15. do
dopolnjenega 29. leta) in njihovim razmišljanjem o prihodnosti parlamentarne demokracije
pri nas. Dogodek je zasnovan kot simulacija seje Državnega zbora, pri čemer bodo mladi
razpravljali o predlogu ʺDeklaracije o pomenu parlamentarizma in vključenosti mladih v
upravljanje javnih zadevʺ, ki jo bodo na koncu ‐ skupaj z morebitnimi dopolnili ‐ tudi
sprejeli. Predlog deklaracije, na katero bo mogoče vlagati dopolnila, še pripravljajo in bo
objavljena tudi na spletni strani www.dz‐rs.si.
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107. REDNA SEJA VLADE /11.11.2010
VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDOVI POSEBNIM NAMENOM

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom.
Glavni namen uredbe je uskladitev območja varovalnih gozdov z veljavnimi občinskimi
prostorskimi plani, prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin in z digitalnim katastrskim
načrtom Slovenije. Zavod za gozdove Slovenije je v prvi polovici leta 2010 izvedel
usklajevanje območij varovalnih gozdov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove
prostorske akte in pripravil dopolnjen strokovni predlog za razglasitev varovalnih gozdov.
Na podlagi tega predloga se spreminjata prilogi uredbe oziroma območja varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom. Predlaga se zmanjšanje površine varovalnih
gozdov za 443 ha, skupna površina bo znašala 99.248 ha. Spremembe površin gozdov s
posebnim namenom so majhne, zmanjšanje je za 33 ha, skupna površina teh gozdov bo tako
znašala 9.600 ha. Spremembe so bile potrebne le zaradi uskladitve z digitalnim katastrskim
načrtom in gozdnim robom.
V skladu s prvim odstavkom 45. člena Zakona o gozdovih vlada razglasi varovalne gozdove
in gozdove s posebnim namenom, katerih razglasitev je v državnem interesu. Varovalni
gozdovi so gozdovi, ki v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo zemljišča ali je v njih
poudarjena katera koli druga ekološka funkcija, npr. funkcija ohranjanja biotske
raznovrstnosti. Gozdovi s posebnim namenom so gozdovi, v katerih je izjemno poudarjena
raziskovalna funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot ali funkcija varovanja kulturne
dediščine. (Vir: Vlada RS)
OPER. PROGR. ZA ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOM. ODPADNE VODE

Vlada RS je sprejela Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017), ki bo nadomestil Operativni program
odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, ki ga je Vlada RS sprejela 14. 10. 2004.
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Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (Operativni program) je
na področju varstva voda pred onesnaženjem eden ključnih izvedbenih aktov za doseganje
ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo vseh površinskih in
podzemnih voda na območju Republike Slovenije (varstvo pred onesnaževanjem okolja
zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, vnosom dušika in fosforja pred mikrobiološkim
onesnaženjem na območjih s posebnimi zahtevami, kjer je to predpisano).
Novelacija operativnega programa je potrebna, ker so se v času veljavnosti spremenili
nekateri predpisi, ki predpisujejo obveznosti, ki jih operativni program naslavlja. Operativni
program je izvedbeni akt, s katerim so določena območja poselitve, za katera je v
predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje komunalne odpadne vode v javno
kanalizacijo in ustrezno čiščenje na komunalni čistilni napravi. V njem so določena tudi
območja poselitve, kjer je v predpisanih rokih potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in
čiščenje komunalne odpadne vode, z usmeritvami. Operativni program velja za celotno
obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2005 do leta 2017. (Vir: Vlada RS)

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA WWW.OIKOS.SI
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
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Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA

Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 323 ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Predmet javnega razpisa:
•

nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),

•

muzeji na prostem,

•

ekomuzeji,

•

prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,

•

ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.

Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.
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Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI

Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko‐razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt

gradnja,

upravljanje

in

vzdrževanje

odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.

12
Tedenske novice SOS / 8.11. – 15.11.2010
Št. 39

Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00
ure. Več info TUKAJ.
OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA ‐AVSTRIJA

Ime razpisa: Javni razpis za izbor projektov v okviru operativnega programa Slovenija‐
Avstrija 2007−2013 – 2. rok.
Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
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Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove.
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki.
Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.
REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI

Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007‐2013 za obdobje 2010‐2012.
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo,
določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo
javnega poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;

•

so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
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•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
Več info TUKAJ.
PROGRAM KULTURA 2007‐2013

Cilj

programa:

prispevati

k

spodbujanju

zavesti

o

evropskem

državljanstvu

s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z
razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,

-

spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
-

projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,

-

ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,

-

posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50‐60 % upravičenih
stroškov.

Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
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Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen
na TUKAJ.
LOKALNA IN REGIONALNA JAVNA INFRASTRUKTURA

Ime razpisa: Drugi javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Nameni, na katere se projekti lahko nanašajo:
-

področje vodooskrbe,

-

področje cestnega omrežja,

-

podjetništvo,

-

okolje in prostor,

-

komunalna infrastruktura,

-

področje šolstva,

-

področje zdravstva,

-

področje socialnega varstva,

-

področje športa in kulture

-

trajnostna raba energije.

Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
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Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor‐jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor‐jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR.
Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info TUKAJ.
RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO

Ime razpisa: 4. javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007‐2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Predmet javnega razpisa: Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje 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
po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje
poseljenosti območij ob meji.
Upravičeni nameni so:
• Prometna infrastruktura (kategorizirane lokalne ceste in javne poti, s pripadajočo
prometno infrastrukturo in investicije v posamezne objekte lokalne prometne
infrastrukture (npr. mostovi, nadvozi, podvozi); pri tem upravičenem namenu so v
okviru navedenih glavnih aktivnosti, upravičene tudi: gradnja hodnikov za pešce,
avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki
predstavljajo sestavni del cestnega telesa);
• Okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo);
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• Ekonomska infrastruktura (komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne
sme presegati 10 ha, za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con).
Vlagatelji: Samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
Upravičeni stroški so:
•

stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ipd.);

•

stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);

•

stroški nakupa zgradb;

•

stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije;

•

stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije;

•

stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;

•

stroški zunanjega urejanja objektov;

•

stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;

•

stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

Višina sofinanciranja: Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR (bruto).
Upravičenih je največ 100 % celotnih upravičenih stroškov javnih izdatkov operacije.
Rok za oddajo: 7. 1. 2011, več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE SOS
SESTANEK Z DELEGACIJO IZ REPUBLIKE KOSOVO

V torek, 9. Novembra, so se predstavniki Skupnosti občin Slovenije sestali z delegacijo
predstavnic in predstavnikov kosovske vlade in občin, ki jih je na študijski obisk v slovenijo
pripeljala OSCE iz Kosova. Na srečanju smo predstavili delovanje skupnosti, sodelovanje z
Vlado RS in njenimi ministrstvi ter opozorili na nekatere, po našem prepričanju pomembne
teme, s katerimi se občine in skupnost v Sloveniji soočamo. Ob zaključku srečanja smo se
dogovorili za nadaljnje in poglobljeno sodelovanje. (jv)

18
Tedenske novice SOS / 8.11. – 15.11.2010
Št. 39

SREČANJE NALASA V ISTANBULU

12. in 13. novembra se je v Istanbulu sestala delovna skupina oficirjev za vezo pri Nalasu, ki
se je udeležila tudi njena članica, Jasmina Vidmar iz Skupnosti občin Slovenije. Na sestanku
so prisotni obravnavali številna vprašanja, predvsem priprave na prvi sejem občin in
podjetij jugozahodne Evrope, ki bo marca 2011 v Sarajevu ter predlog sprememb in
dopolnitev statuta Nalasa, s katerim bodo natančneje določeni kriteriji za članstvo v mreži.
Zaradi vedno večje prepoznavnosti mreže se je v zadnjem času izrazito povečal interes za
članstvo, pobude prihajajo tudi iz območij, ki ne sodijo v interesni krog mreže za
jugozahodno Evropo. Govorili so še o strategiji mednarodnih odnosov Nalasa ter o
prihodnjih aktivnostih. Ena izmed teh bo tudi sestanek delovne skupine za odnose z
javnostmi, ki bo v začetku decembra v Ljubljani. (jv)
OBISK DELEGACIJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI
SVETU EVROPE

V času od 10. do 12. novembra je Slovenijo obiskala delegacija Kongresa lokalnih in
regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Tričlanska delegacije je obiskala Slovenijo z namenom,
da preveri ali Slovenije spoštuje Evropsko listino lokalne samouprave. Tako se je delegacija
najprej sestala s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije ter Slovensko
delegacijo v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Generalna sekretarka
je na začetku poudarila, da bi si SOS že dalj časa prizadeva za združitev Skupnosti občin
Slovenije in Združenja občin Slovenije, saj bi tako občine imele enega močnega zastopnika.
Skupnost občin Slovenije je bila na sestanku prav tako kritična do slovenske vlade in
ministrstev. Poudarila je da ministrstva premalo upoštevajo reprezentativna združenja,
mnogokrat jih obravnavajo kot nujno zlo, s katerimi se morajo usklajevati. Skupnost občin
Slovenije se je vedno zavzemala, biti strokoven in konstruktivni partner pri pripravi nove
zakonodaje.

Generalna sekretarka Skupnosti občin Slovenije je na koncu sestanka

poudarila, da skupnost stremi k dobremu sodelovanju med vlado, ministrstvi in
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reprezentativnimi združenji, vendar pa mora biti tak interes razviden in prisoten tudi na
drugi strani.
Delegacija se je po sestanku z reprezentativnimi združenji sestala še s predsednikom
državnega zbora in predsednikom parlamenta, na katerih je predstavnike soočila z očitki
reprezentativnih združenj. Prav tako so si predstavniki Kongresa lokalnih in regionalnih
oblasti ogledali stanje v Mestni občini Ljubljana, Mestni občini Murska Sobota in občini
Benedikt. V navedenih občinah so preverili tudi kakšen pravice imajo manjšine in ogrožene
skupine. (mm)
MEDNARODNE NOVIČKE
JAVNOST PODPIRA ODGOVORNO INOVATIVNOST V ZNANOSTI O ŽIVLJENJU
IN BIOTEHNOLOGIJI

Nova raziskava Eurobarometra o znanosti o življenju in biotehnologiji kaže na optimistični
odnos Evropejk in Evropejcev do biotehnologije. 53 % anketirancev verjame, da bo imela
biotehnologija pozitiven učinek v prihodnosti, in le 20% jih meni, da negativnega. Raziskava
je prav tako odkrila velike vrzeli v znanju, ki opozarjajo, da potrebujemo več sporočanja:
večina anketirancev še nikoli ni slišala za nekatera področja, zajeta v raziskavi, kot so
nanotehnologija (nepoučenih 55 % anketirancev), biobanke (nepoučenih 67%) in sintetična
biologija (nepoučenih 83 %), medtem ko na nekaterih področjih, kot so gensko spremenjena
živila, prevladujeta skeptičnost in zaskrbljenost. Študija Eurobarometra, opravljena februarja
2010, je od leta 1991 sedma po vrsti in temelji na reprezentativnih vzorcih iz 32 evropskih
držav. Poročilo s povzetkom podatkov in profili držav so na voljo na spletni strani
Eurobarometra: http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm#341. (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)
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KREPITEV BOJA PROTI REVŠČINI

Evropska komisija začenja javno posvetovanje o prihodnosti razvojne politike EU. Glede na
trojni izziv, ki ga predstavljajo gospodarska, prehrambena in okoljska kriza, in zaradi
dejstva, da je gospodarstvo v državah v razvoju na splošno spodbudno, želi Komisija zbrati
mnenja, kako lahko EU najbolje podpre države v razvoju pri pospeševanju njihovega
napredka pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Na podlagi preteklih dosežkov predlaga
štiri glavna področja za razpravo – osredotočanje na učinek pomoči EU, omogočanje bolj
vključujoče rasti, spodbujanje trajnostnega razvoja ter doseganje trajnih rezultatov na
področju kmetijstva in zanesljive preskrbe s hrano. Po javnem posvetovanju, ki bo odprto za
države članice EU in partnerske države, bo v letu 2011 pripravila sporočilo o posodobljeni
razvojni politiki EU. Za dostop do celotnega besedila in sodelovanje v posvetovanju:
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
NOVA ENERGETSKA STRATEGIJA DO LETA 2020

Komisija je predstavila svojo novo strategijo za konkurenčno, trajnostno in zanesljivo
oskrbo z energijo. Sporočilo „Energija 2020“ opredeljuje prednostne naloge na področju
energetike za naslednjih deset let in določa ukrepe, ki jih je treba sprejeti, če se želimo
spopasti z izzivi, kot so varčevanje z energijo, oblikovanje trga s konkurenčnimi cenami in
zanesljiva oskrba, ter hkrati krepiti vodilno vlogo na tehnološkem področju in se učinkovito
pogajati z našimi mednarodnimi partnerji. Več informacij o energetski strategiji 2020 najdete
na: http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
KOMISIJA PREDSTAVILA MOŽNOSTI ZA PRIHODNJO KOHEZIJSKO POLITIKO

Komisija je danes objavila peto poročilo o ekonomski, socialni in teritorialni koheziji, ki kaže,
da je kohezijska politika EU precej prispevala k rasti, blaginji in spodbujanju
uravnoteženega razvoja celotne Unije. Vendar se mora politika zaradi precejšnjega
ekonomskega in socialnega razvoja zadnjih let zdaj spoprijeti z novimi izzivi. V navezavi na
proračunski pregled EU poročilo poudarja, da morajo biti prihodnja vlaganja kohezijske
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politike močno povezana s cilji Evrope n2020. Predlaga tudi uvedbo precej strožjih pogojev
in spodbude za zagotavljanje učinkovite porabe sredstev, namenjenih kohezijski politiki, ter
več osredotočanja na rezultate. Z objavo se pričenja postopek javnega posvetovanja, ki bo
trajal do 31. januarja. Zainteresirani so vabljeni, da posredujejo mnenja o različnih vprašanjih
iz

sklepov

petega

kohezijskega

sporočila,

ki

so

na

voljo

na

spletni

strani:

http://ec.europa.eu/regional_policy/consultation/index_en.htm. Celotno poročilo je na voljo
na:http://ec.europa.eu/regional_policy/cohesion_report. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
UKREPANJE PROTI NOVIM DROGAM, „DOVOLJENIM OMAMNIM SREDSTVOM“

EU je v zadnjih osemnajstih mesecih dosegla napredek pri zajezitvi uporabe drog in
prometa z njimi. Komisija je 20. oktobra v okviru ukrepov za omejitev tako imenovanih
„dovoljenih omamnih sredstev“ predlagala splošno prepoved droge mefedron, ki je
podobna ekstaziju in je že prepovedana v 15 državah članicah EU. Pomemben napredek je
bil dosežen tudi pri preprečevanju uvoza kokaina in heroina, vendar so potrebni dodatni
ukrepi za zajezitev naraščanja števila smrtnih primerov zaradi kokaina ter pojava novih
drog in čezmejnih poti prometa z njimi. To so glavne ugotovitve Evropske komisije na
podlagi njenega prvega pregleda izvajanja Akcijskega načrta EU za boj proti drogam (2009–
2012). Zaradi prevelikega odmerka drog v EU vsako leto umre od 6 500 do 7 000 ljudi. Po
ocenah naj bi v lanskem letu od 25 do 30 milijonov Evropejcev zaužilo eno od prepovedanih
drog, vključno s 4 milijoni, ki so poskusili kokain. Število smrti, povezanih s kokainom, je
doseglo 1 000. (Vir: obvestila za javnost EU, jv).
PODNEBNE SPREMEMBE

Evropska komisija je objavila prvi razpis za zbiranje predlogov za najobsežnejši program na
svetu za naložbe v predstavitvene projekte s področja nizkoogljičnih tehnologij in
obnovljivih virov energije. V okviru pobude, ki je znana tudi kot NER300, bo znatno
finančno podporo prejelo najmanj osem projektov, povezanih s tehnologijami zajemanja in
shranjevanja ogljikovega dioksida, ter najmanj 34 projektov, povezanih z inovativnimi
tehnologijami za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Pobuda naj bi okrepila razvoj
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nizkoogljičnega gospodarstva v Evropi, ustvarila nova „zelena“ delovna mesta in prispevala
k doseganju visoko zastavljenih ciljev EU s področja podnebnih sprememb. Komisija pri
izvajanju programa sodeluje z Evropsko investicijsko banko (EIB). Podjetja, ki želijo vložiti
predloge, morajo ponudbe predložiti v treh mesecih na nacionalni ravni. (Vir: obvestila za
javnost EU, jv)
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