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NOVIČKE SOS
3. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Dne 09.11.2011 je v Slovenski Bistrici potekala 3. seja Predsedstva SOS. Pri prvi vsebinski
točki je Jernej Stritih, direktor Službe Vlade RS za podnebne spremembe predstavil Strategijo
prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050. Za boj proti podnebnim
spremembam je izpostavil dve ključni možnosti: zmanjševanje toplogrednih vplivov in
prilagajanje. Ukrepe na obeh področjih lahko tudi združimo. Globalni cilj je zaustaviti
globalno segrevanje pri dvigu povprečne globalne temperature pod 2°C. Cilj Slovenije je
znižati nacionalne emisije toplogrednih plinov na manj kot 4 milijone ton ekvivalenta CO2 do
leta 2050 in zagotoviti, da se ranljivost Slovenije na učinke podnebnih sprememb ne zviša
nad sedanjo raven. V nadaljevanju seje so župani razpravljali o ustreznosti določb Zakona o
dostopu do informacij javnega značaja, saj so v zadnjem obdobju pojavlja nemalo
nerazumnih zahtev za dostop do informacij javnega značaja. Župani so poudarili, da gre za
sistemske težave – problemi so v zakonodaji ali njenem tolmačenju. Po nekaj letih obstoja
tega zakona je videti v praksi kakšne težave nastajajo, zato bi bilo potrebno razmisliti o
sistemskih spremembah na tem področju. Županom se je v zadnjem delu seje pridružil tudi
Anton Komat, ki je predstavil možnost izobraževanja občinskih uprav za povečanje
prehranske samooskrbe. (SP)

KOMISIJA ZA PRAVNA IN ZAKONODAJNA VPRAŠANJA
V Mestni občini Velenje se je 8.novembra na svojem konstitutivnem sestanku sestala
Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja. Za predsednico so prisotni imenovali Andrejo
Katič (Mo Velenje) in za podpredsednika Bogdana Žižmond Kofola (Mo Nova Gorica).
Komisija za pravna in zakonodajna vprašanja je na sestanku obravnavala problematiko
izvajanja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, tudi v povezavi z zakonom o
varstvu osebnih podatkov. Prisotni so ugotavljali, da je pri izvajanju oz. interpretiranju
določb zakona prišlo marsikdaj do takšnega poseganja v dosedanje načine dela in delovanja,
da se dolgoročno spreminja podoba medsebojne komunikacije, sodelovanja in delovanja
vseh vpletenih. Po prepričanju komisije je varstvo in zaščita zasebnosti pomemben segment
vsake pravne države, vendar pa je prav tako po mnenju komisije mnogo dosedanjih
interpretacij preseglo meje same zaščite zasebnosti. Zato je komisija sprejela sklep, da bo za
namene analize obstoječega stanja pridobila podatke o zakonskih ureditvah na področjih v
sorodnih evropskih državah ter prakse izvajanja njihove zakonodaje. Na osnovi analize bo
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razmislila o svojih naslednjih korakih na teh področjih. Članice in člani so pregledali predlog
za vložitev v ustavno presojo Zakona o kmetijskih zemljiščih in ga potrdili. Komisija je
soglaša z vložitvami Zakona o kmetijskih zemljiščih v ustavno presojo.
Komisija je predlagala Predsedstvu, da novoimenovano Vlado RS nemudoma obvesti o
problematiki izvajanja obeh zakonov s priporočilom, da se opravi resen razmislek, v katero
smer in kako globoko je potrebno pri izvajanju ali interpretiranju zakonov sploh iti in ali ni
potrebno zakonodaje ustrezno spremeniti, da bo ta omogočala normalno življenje in delo.(jv)

KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO
Dne 7.11.2011, je v prostorih Mladinskega hotela Velenje potekala konstitutivna seja Komisije
za mladinsko politiko Skupnosti občin Slovenije. Predstavnicam in predstavnikom občin, ki
so aktivni na področju mladinske politike, je bil predstavljen skupni projekt Mladinskega
sveta Slovenije in Mladinske mreža MaMa, imenovan »Dialog mladih«, ki poteka v okviru

strukturiranega dialoga. Mladinski svet Ajdovščina je predstavil projekt »Mladi odpiramo
prostor: Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih politik«, v okviru katerega se bo
oblikoval certifikat Mladim prijazna lokalna skupnost in zbornik o ukrepih na področju
lokalnih mladinskih politik. Mladinski svet Ajdovščina je organiziral v sodelovanju s
Skupnostjo občin Slovenije tudi posvet Mladim prijazna občina, ki je potekal v sredo, 9.
novembra 2011. Na konstitutivni seji Komisije za mladinsko politiko SOS je mesto
predsednika komisije nastopil Igor Jurišič (občina Ruše), ki se je zavzel za povezovanje občin
in mladinskih organizacij, saj je sodelovanje mladih pri odločitvah in dejavnostih na
lokalnem nivoju ključnega pomena. Predlagal je tudi, da se široko področje mladinske
dejavnosti predstavi županjam in županom na naslednji seji predsedstva Skupnosti občin
Slovenije. Mesto podpredsednika komisije za mladinsko politiko SOS je zasedel Dimitrij
Amon iz občine Velenje. (bh)

ZBIRANJE POOBLASTIL MS EA – DODATNA POJASNILA
V zadnjih dneh se na Gambit kot izvajalca obstoječe pogodbe MS EA obrnilo precejšnje
število občin z vprašanji glede oddaje pooblastil za pogajanja o nakupu MS programske
opreme. Največ vprašanj se pojavlja na temo razlik med pogodbo EA in SelectPlus ter
primernosti teh licenciranj za občine. Tukaj lahko najdete nekaj opornih točk, ki utegnejo
občinam pomagati pri odločitvi.
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
AKCIJSKI NAČRT ZA REŠEVANJE PROBLEMOV POVEZANIH S SIVO
VRANO
Obveščamo vas, da je bil na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
objavljen in dan v javno razpravo Akcijski načrt za reševanje problemov povezanih s sivo
vrano (Corvus cornix) v Sloveniji, in sicer do dne 5. decembra 2011. Vaša mnenja in
morebitne pripombe nam prosimo sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do
4.12.2011.

OSNUTEK UREDBE O DOPOLNITVI UREDBE O ZAVAROVANIH
PROSTO ŽIVEČIH ŽIVALSKIH VRSTAH
S strani MOP smo prejeli vabimo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o
dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah. Vaše pripombe in predloge
nam

lahko

posredujete

do

srede,

23.

novembra

2011

na

naslov

barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED HRUPOM
Tukaj lahko najdete predlog Operativnega programa varstva pred hrupom, ki ga povzroča
promet po pomembnih železniških progah in pomembnih cestah prve faze zunaj območja
MOL za obdobje 2012-2017. Pripombe, stališča in predloge nam posredujte do 28.11.2011 na
sasa@skupnostobcin.si.

PREGLEDNIK SOS
PREGLEDNIK ZA MESEC OKTOBER
Tukaj lahko preberete Preglednik SOS za mesec oktober.

POJASNILA MINISTRSTEV
MK GLEDE UREDITVE POSTOPKA JAVNEGA RAZPISA
Na MK smo naslovili dopis s prošnjo po pojasnilu glede ureditve postopka javnega razpisa
oziroma poziva v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Ministrstvo za
kulturo se predhodno usklajuje še s SVLR.
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VKLJUČEVANJE ZAČETIH PROJEKTOV V 6. JAVNI POZIV
Na tem mestu vam posredujemo odgovor SVLR v zvezi z možnostjo vključitve že začetih
projektov v 6. javni poziv za razvoj regij.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
15.11. / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - ZAKONODAJNE NOVOSTI
Decembra 2011 začne veljati novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki v to pomembno
področje vnaša nekatere spremembe in novosti ter odpravlja pomanjkljivosti sedanje
zakonodaje, ki so se pokazale v praksi. Zakon se nanaša in vpliva tudi na občine, zato je
pomembno, da se predstavniki občin seznanite z njegovo novo vsebino in obveznostmi.
Vabimo vas na delovni posvet: Varnost in zdravje pri delu - Zakonodajne novosti.
Posvet bo v torek, 15.11.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela,
Dunajska

cesta

154,

1000

-

dvorana

Kronos.

vabilo;

Za

prijavo

kontaktirate

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

15.11. / 2. SEJA KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO SOS
2. sestanek Komisije za občinsko redarsko službo bo potekal v torek, 15. novembra 2011 ob
10. uri v prostorih Mestne občine Celje, na naslovu Trg celjskih knezov 9, Celje (sedež MO
CE). Sestanek bo posvečen predvsem zakonitemu delu občinskih, medobčinskih in mestnih
redarstev z vidika varovanja osebnih podatkov, ponovnemu pozivu za spremembo Zakona o
redarstvu ter novi prometni zakonodaji.

16.11. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost

občin

Slovenije,

predstavnike

slovenskih

občin

vabi

na

delavnico

NOMOTEHNIKA - Pravilno pisanje občinskih predpisov (odlokov in pravilnikov ter
njihovih sprememb in dopolnitev). Posvet bo potekal v sredo, 16.11.2011 v Mariboru, v
prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, 2000 Maribor. Vabilo, prijavnica

22.11. / ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V NOVI FINANČNI
PERSPEKTIVI
Nepovratna evropska sredstva so ena izmed možnosti, ki nam jih ponuja Evropska Unija,
vendar, ali smo kot država dovolj učinkoviti? Ali smo pri črpanju evropskih sredstev bolj kot
ne omejeni in posledično neuspešni? Kje smo in kam si želimo priti? Kaj se pripravlja za
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novo finančno obdobje?
Temu je namenjena konferenca ČRPANJE EVROPSKIH SREDSTEV V NOVI FINANČNI
PERSPEKTIVI, ki jo v sodelovanju z Računskim sodiščem, Službo Vlade za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, organizira Skupnost občin Slovenije. Konferenca bo
potekala v torek, 22. 11. 2011 s pričetkom ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani Centra Ivana
Hribarja, Ljubljanska cesta 12F v Trzinu. Vabilo in prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
18.11. / REFORMA SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE
V imenu mag. Dejana Židana, ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, vas vabimo k
udeležbi na posvetu o reformi Skupne kmetijske politike (SKP) do 2020. Evropska komisija je
12. oktobra 2011 objavila predloge predpisov, ki določajo reformo Skupne kmetijske politike.
Na posvetu, ki bo potekal 18. 11. 2011 med 10.00 in 15.00 uro na Fakulteti za kmetijstvo in
biosistemske vede Univerze v Mariboru, Pivola 10, Hoče, želijo predstaviti predlagano
vsebino sprememb, prve ocene njenih učinkov in predloge izhodišč Slovenije za pogajanja na
ravni EU. Vljudno prosimo, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov
SKP2020@gov.si, najkasneje do 8. novembra 2011.

23.11. / ZAPIRANJE SNOVNIH POTI
Dogdek "Naslednji val inovacij: Zapiranje snovnih poti", bo potekal 23. novembra 2011ob
14.00 na ljubljanskem Gospodarskem razstavišču v dvorani Povodni mož. Vabilo
Dogodek, ki ga organizira Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve v sodelovanju z
Javno agencijo RS za podjetništvo in tuje investicije JAPTI, se bo odvijal v sklopu 6.
Slovenskega foruma inovacij. Vstop je prost.
Dogodek bo posvečen iskanju odgovorov na vprašanje, kako oblikovati sistemske pogoje, ki
bodo spodbudili okoljske inovacije in tako tudi doseganje ekonomije zaprtih snovnih poti,
razpravi ključnih tem vzpostavljanja sistemov za zapiranje snovnih zank v Sloveniji,
predstavitvi primerv dobrih praks iz Slovenije in tujine ter orisu nekaterih možnosti za za
sofinanciranje

eko

inovacij.

Svojo

udeležbo

potrdite

na

elektronskem

naslovu:

c2c.svrez@gov.si do vključno 18. novembra 2011. Dodatne informacije lahko dobite pri
Marjani Dermelj, tel. št.: 01 400 11 83, e-naslov: marjana.dermelj@gov.si, ali pri Sari Horžen:
01 400 24 21, e-naslov: sara.horzen@gov.si.
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28.-30.11. / USPOSABLJANJA ZA PORTAL E-KADROVANJE
Ministrstvo za javno upravo, ki je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih pristojno za
objavo javnih natečajev in vodenje internega trga dela organov državne uprave, je z
namenom, da bi uporabnikom omogočili objavo prostih delovnih mest v organih državne
uprave in izvedbo javnih ter internih natečajev na enem mestu, z možnostjo spletne prijave,
zagotovilo informacijski sistem za elektronsko kadrovanje oz. E-kadrovanje. Na portalu Ekadrovanje bodo objavljena vsa prosta delovna mesta.
Pričetek objavljanja vseh prostih delovnih mest preko sistema E-kadrovanje bo predvidoma
v januarju 2012, zato so za zaposlene v kadrovskih službah pripravili usposabljanje.
Usposabljanje bo izvedel izbrani zunanji izvajalec, potekalo pa bo v Ljubljani v treh različnih
terminih, in sicer 28., 29. in 30. novembra 2011. Na usposabljanje se lahko prijavite preko
spletne

prijavnice

na

spletnem

naslovu

http://www.zaslon-

telecom.si/seminarji/ekadrovanje.php, kjer so navedeni vsi potrebni podatki in informacije.
Lahko se prijavite tudi ne e-naslov podpora@zaslon-telecom.si ali preko telefonske številke
01 563 4330. Usposabljanje je za vse udeležence brezplačno.

28.11. / INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI
S strani MJU smo prejeli vabilo na tretjo konferenco Informatika v javni upravi, ki bo
potekala 28. in 29. novembra 2011 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju pod vodilno mislijo
»Informatika v luči reforme javne uprave«. Rdeča nit letošnje konference pomeni nadaljevanje
prizadevanj, da informatika postane gonilo nadaljnjega razvoja javne uprave kot tudi ključni
vzvod za zagotavljanje boljših storitev za državljane in gospodarstvo. Konferenca bo
potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in
tehnologijo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Prireditelj
konference je Slovensko društvo Informatika.
Program konference bo pokrival informatizacijo funkcij in storitev javnega sektorja od
zdravja, sociale, šolstva, znanosti, kulture, pravosodja, notranjih zadev, okolja in prostora,
gospodarstva in javnih financ do lokalnih skupnosti. Tudi letos bodo poudarjene centralne
infrastrukturne funkcije in skupni gradniki informatizacije v javni upravi kot tudi prenova
procesov in zmanjševanje administrativnih ovir. Ob koncu konference bodo sprejeti
zaključki, ki bodo dragocena informacija za razvojne načrte države na področju
informatizacije.
Na konferenco vabijo predstavnike višjega in srednjega vodstva v organizacijah javne
uprave, načelnike oddelkov, načelnike upravnih enot, vodje informatike in informatike,
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vodje projektov in sodelujoče na projektih IKT, predstavnike občinskih uprav in tamkajšnje
informatike ter druge zainteresirane udeležence, pričakujemo pa tudi ponudnike storitev in
produktov informacijske tehnologije.
Za udeležence iz javne uprave kotizacije ni (do zapolnitve prostih mest), zaradi prostorskih
omejitev pa je prijava na konferenco obvezna. Prijavnico pošljite po faksu 01/3009 820 ali po
elektronski pošti na naslov iju@drustvo-informatika.si. Prijave se zbirajo do 17. novembra
(oz. do zapolnitve prostih mest). Več informacij o konferenci najdete na spletni strani
www.iju2011.si.

NOVICE DRUGIH
ŠTUDIJSKI OBISK FINSKE DELEGACIJE NA PODROČJU MLADINSKE
POLITIKE
V tednu med 28. 11. in 2. 12. 2011 prihaja na študijski obisk v Slovenijo skupina (5-6)
predstavnikov največjih finskih občin in direktorjev njihovih organov odgovornih za
področje mladine.
Namen študijskega obiska je seznanitev z mladinsko politiko in zakonodajo na področju
mladine v Sloveniji, mladinskim delom, zaposlovanjem, mladinskim delom s posluhom za
vprašanja spolov (gender sensitive youth work), strukturiranim dialogom in participacijo
mladih v družbi. Zanima jih predvsem delo lokalnih skupnosti v Sloveniji na omenjenih
področjih, dobre prakse in morebitne priložnosti in področja za sodelovanje s Finsko.
Občine in/ali izkušene mladinske organizacije, ki so pripravljene sprejeti predstavnike s
Finske, jim predstaviti svoje delo na katerem od omenjenih področij ter z njimi izmenjati
izkušnje, vabimo, da svoj interes za sprejem izrazijo po e-pošti na naslov info@mva.si
najkasneje do srede, 2. 11. 2011. Ob prijavi interesa prosim navedite, katero področje svojega
dela jim želite predstaviti ter kateri možni datumi v okviru zgornjega časovnega razpona
vam najbolj ustrezajo.

OSMA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Tukaj lahko preberete osmo številko Vestnika KPK. Tokratna tema meseca je financiranje
političnih strank. Predstavljajo priporočila, ki jih je delovna skupina GRECA (Skupina držav
proti korupciji) Sloveniji predlagala za izboljšanje stanja, in pregled uresničevanja teh
priporočil, pripravili pa so tudi primerjavo z nekaterimi evropskimi državami.
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158. REDNA SEJA VLADE, 10.11.2011
SREDSTVA ZA OBČINSKE INVESTICIJE PO ZFO
Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje poslanca Zvonka Černača v zvezi
z nesprejetjem interventnega zakona.
Poslanec g. Zvonko Černač je na Vlado RS naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi z
nesprejetjem interventnega zakona in zamikom plačila 18.520.930 EUR sredstev za investicije
občinam iz leta 2011 v leto 2012.
Ena od rešitev, ki je bila vključena v predlog interventnega zakona se je nanašala omejitev
obsega zagotavljanja sredstev za občinske investicije in način njihovega sofinanciranja.
Razlog za predlagano ureditev je bil v tem, da je rast proračunskih izdatkov vse manj
obvladljiva in to predvsem zaradi naraščanja deleža izdatkov, ki temeljijo na zakonih in
drugih predpisih (vedno večja stopnja nefleksibilnosti izdatkov, ki že presega 80%).
Glede na dejstvo, da predlog interventnega zakona ni bil sprejet, je bilo potrebno v
proračunu RS za leto 2010 sredstva za sofinanciranje investicij občinam tudi zagotoviti.
Vlada je skladno s pooblastili, ki jih vladi nudi Zakon o javnih financah in Zakon o
izvrševanju proračuna manjkajoča sredstva zagotovila tako, da sta se na podlagi Sklepa
Vlade z dne 27.10.2011 in Sklepa Vlade RS št. 4102-64/2011/2 z dne 20.10.2011 izvršili
prerazporeditvi sredstev splošne proračunske rezervacije v skupni višini 18.520.928,66 evrov
na postavko 9536 – Sofinanciranje investicijskih projektov občin in konto 4320 – Investicijski
transferi občinam. (Vir: Vlada RS, sp)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
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.
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.
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Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007-2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
TUKAJ.
KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta - stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški - splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ENERGETSKO UČINKOVITA JAVNA RAZSVETLJAVA
Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011-2013 (UJR1) v okviru "Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete trajnostna
raba energije, prednostne usmeritve učinkovita raba električne energije" je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za
obdobje 2011-2013.

Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000
EUR za leto 2013
Upravičenci: občine.
Upravičeni nameni so:
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zamenjava (zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk,
zamenjava in vgradnja varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav, rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne
pomožne opreme (drogovi, konzole),

uvedba (vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za
učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne
razsvetljave,

upravljanje (izdelava investicijske in projektne dokumentacije, opravljanje
strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in
obveščanja javnosti.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer
za:

nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,

nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav,

rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove
nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole),

nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oz. samodejno izvajanje
redukcij obratovanja razsvetljave,

stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po
izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije.
Višina sofinanciranja: Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov operacije.
Rok za oddajo: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu. Več info TUKAJ.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SLOVENSKA DELEGACIJE V ODBORU REGIJ DOBILA POROČEVALCA
Vodje slovenske delegacije v Odboru regij in župan občine Slovenska Bistrica dr. Ivan Žagar
bo poročevalec Odbora regij za mnenje o vzpostavitvi instrumenta za povezovanje Evrope.
Evropska komisija predlaga, da se v finančnem obdobju ustanovi nov instrument za
financiranje v infrastrukturne prioritete Evrope (promet, energijo in telekomunikacijsko
omrežje). Skupen instrument bi pospešil konkurenčnost Evrope v težkih ekonomskih časih.
Po predlaganem bi se revidirale in prilagodile smernice iz treh področij, ter bi se naredile
enotne skupne smernice. Evropska komisija je predlagala, da bi nov instrument imel na voljo
50 milijard evrov za finančno obdobje 2014-2020. Od tega bi bilo namenjenih 9,1 milijarda za
energijo, za promet je predvidenih 21,7 milijarde, za telekomunikacijo 9,2 milijarde evrov, 10
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milijard evrov pa bi za instrument bilo namenjenega iz kohezijskih sredstev za promet.
(MM)

PRVA KONFERENCA V OKVIRU PROJEKTA MEDEEA
V torek in sredo so se na Kreti prvič sestale občine, ki bodo v okviru projekta MEDEEA
uvedla orodje EEA®. Sestalo se je več kot 50 občin iz Španije, Portugalske, Italije, Malte,
Cipra, Grčije in Slovenije. Predstavniki občin so na Kreto prišli z ciljem, da se sestanejo z
občinami, ki že uporabljajo revizijsko orodje za energetsko učinkovitost EEA® (European
Energy Award). Nagrada EEA je učinkovito revizijsko orodje s katerim lahko občine
ugotovijo trenutno stanje pri energetski učinkovitosti, kot lahko določijo potenciale, ki jih
ima občina na voljo. Na srečanju s predstavniki občin je bilo izpostavljeno sodelovanje
župana, strokovnjakov in prebivalcev. Župan, kot voditelji občine podprejo varčevanje na
področju energije, strokovnjaki se trudijo da zmanjšajo porabo, medtem ko državljani
sprejmejo delo občine in strokovnjakov. Dobre prakse pa prenesejo tudi v svoj dom.
Kombinacija vseh vključenih je ključ do uspeha k energetsko varčni občini je bilo glavno
sporočilo konference. MM

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
RAČUNOVODSKI IZKAZI EU ZANESLJIVI
Evropsko računsko sodišče je prišlo do zaključka, da računovodski izkazi za leto 2010
pošteno prikazujejo finančno stanje Evropske unije, rezultate njenega poslovanja in denarne
tokove za to leto. Vendar je na plačila, povezana s temi izkazi, še vedno vplivala pomembna
napaka, katere ocenjena stopnja je znašala 3,7 % za 122,2 milijarde EUR porabe EU. Ta
stopnja napake ni ocena goljufije, ampak odraža oceno ERS o stopnji neskladnosti s pravili,
ki veljajo za porabo, kot so kršitve pravil o javnem naročanju, neupravičeni ali nepravilno
izračunani stroški, prijavljeni za projekte, ki jih sofinancira EU, ali prevelika zemljišča, ki jih
prijavijo kmetje. Kontrolni sistemi, preizkušeni na vseh področjih proračuna EU, so bili še
vedno samo delno uspešni pri zagotavljanju pravilnosti plačil. Kohezija, energetika in
promet je področje odhodkov EU, na katerem so bile napake najpogostejše, ocenjena stopnja
napake pa znaša 7,7 %. To je višje kot v letu 2009 in pojasnjuje tudi majhno povečanje
ocenjene stopnje napake za proračun kot celoto. Države članice bi morale odigrati svojo
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vlogo, saj so bile ponovno le delno uspešne pri preprečevanju ali odkrivanju in popravljanju
napak. Poleg tega so še vedno obstajala precejšnja tveganja pri vmesnih in končnih plačilih
za zunanjo pomoč, razvoj in širitev ter za raziskave in druge notranje politike. (Vir: EK, bh)

JESENSKA NAPOVED ZA 2011–2013: RAST V MIROVANJU
Okrevanje evropskega gospodarstva se je zaustavilo. Močno zmanjšanje zaupanja vpliva na
naložbe in porabo, počasnejša svetovna rast omejuje izvoz, nujna konsolidacija proračuna pa
negativno vpliva na domače povpraševanje. Napovedi kažejo, da bo BDP v Uniji stagniral še
velik del leta 2012. Rast je za leto 2012 ocenjena na 0,5 %, v letu 2013 pa se znova pričakuje
počasna rast okoli 1,5 %. Za trg dela dejanske izboljšave niso predvidene, nezaposlenost pa
naj bi ostala na trenutni visoki ravni okoli 9,5 %. Inflacija naj bi se v prihajajočih četrtletjih
vrnila na raven pod 2 %. Konsolidacija proračuna naj bi napredovala, javni primanjkljaj pa
naj bi se ob nespremenjenih politikah do leta 2013 zmanjšal na raven malo nad 3 %. (Vir: EK,
bh)

NOVA PROGRAMA NA PODROČJU ZDRAVJA IN VARSTVA
POTROŠNIKOV
Evropska komisija je sprejela predloga za nov programa zdravje za rast in nov program
varstva potrošnikov. Namen programov je spodbujati Evropo zdravih, aktivnih, ozaveščenih
in opolnomočenih državljanov, ki lahko prispevajo h gospodarski rasti. Nova programa
bosta potekala v obdobju 2014–2020 s proračunom 446 milijonov EUR za program zdravje za
rast in 197 milijonov EUR za program varstva potrošnikov. Osredotočala se bosta na manjše
število ukrepov, ki pa bodo bolj konkretni in z jasno evropsko dodano vrednostjo.
Namen programa zdravje za rast je podpirati in dopolnjevati delo držav članic pri doseganju
naslednjih štirih ciljev: razvijanje inovativnih in vzdržnih zdravstvenih sistemov,
izboljševanje dostopa do boljšega in varnejšega zdravstvenega varstva za državljane,
promocija zdravja in preprečevanja bolezni ter zaščita državljanov pred čezmejnimi
zdravstvenimi grožnjami. Program varstva potrošnikov bo podpiral potrošniško politiko EU
v naslednjih letih. Njegov cilj je postavitev potrošnikov v središče enotnega trga in jih
opolnomočiti za aktivno sodelovanje na trgu zlasti z izboljšanjem varnosti izdelkov z
učinkovitim tržnim nadzorom, z izboljšanjem obveščanja in izobraževanja potrošnikov ter
ozaveščanja o njihovih pravicah, z utrjevanjem pravic potrošnikov in krepitvijo učinkovitega
pravnega varstva, zlasti z alternativnim reševanjem sporov, s krepitvijo čezmejnega
uveljavljanja pravic. Več >> tukaj. (Vir: EK, bh)
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