ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAMO OBČINAM LENART, HAJDINA, LAŠKO,
ŠMARTNO OB PAKI, SEVNICA in občina TURNIŠČE. Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS
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NOVIČKE SOS
POPLAVE V OBČINAH
Na Skupnosti občin Slovenije smo v tem tednu z grozo spremljali posledice poplav, ki so prizadele
številne občine. Vsem občinam smo že sporočili, da smo na voljo za kakršno koli pomoč, ki jo lahko
ponudimo. Nekatere občine so se obrnile na SOS s praktičnimi vprašanji. Za pomoč smo zaprosili
Občino Železniki, ki so pred nekaj leti doživeli poplave in imajo izkušnje s potrebnimi ukrepi. Na
vprašanja, ki smo jih prejeli s strani poplavljenih občin, smo prejeli odgovore do katerih lahko
dostopate preko naše spletne strani. Nekatere pomembne informacije lahko najdete tudi tukaj. (sk)

PREDSEDNIK SOS O SOCIALNEM PODJETNIŠTVU
V organizaciji Centra razvoja človeških virov in Fundacije
PRIZMA, v sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega
podjetništva in Skupnostjo občin Slovenije je 7. novembra 2012
v Mariboru potekal Nacionalni forum na temo: Socialna podjetja – pospeševalec lokalnega razvoja
(sodelovanje javnega, zasebnega in socialno-podjetniškega sektorja).
Dr. Ivan Žagar, predsednik Skupnosti občin Slovenije in župan občine Slovenska Bistrica, je v svojem
prispevku izpostavil vlogo lokalnih skupnosti pri pospeševanju razvoja socialnega podjetništva. Prav
tako je poudaril, da je nujno aktivno sodelovanje in podpora lokalnih skupnosti pri razvoju socialnega
podjetništva ter ureditev in uskladitev vloge lokalne skupnosti na področju zakonodajne ureditve.
(vo)

SOS JE POSREDOVALA PRIPOMBE NA PRAVILNIK O DOLOČANJU
ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
Skupnost občin Slovenije je v predhodno medresorsko usklajevanje prejela Pravilnik o določanju
zemljišč za gradnjo. Prejete pripombe, predloge in stališča smo že posredovali na Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor. (ur)

SEJA INTERESNE SKUPINE NEGOSPODARSKIH DEJAVNOSTI
V torek, 6.11.2012 je v prostorih Državnega Sveta RS potekala seja interesne skupine negospodarskih
dejavnosti na razširjeno točko dnevnega reda: Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike
Slovenije za leti 2013 in 2014(obravnava s poudarkom na določbah 48., 64. in 65. člena predloga
zakona bo potekala. Stališča SOS do predloga zakona je v imenu Skupnosti občin Slovenije zastopal
Anton Peršak. Interesna skupina je na svoji seji sprejela stališča, do katerih lahko dostopate s klikom
tukaj.
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SESTANEK O MRLIŠKO PREGLEDNIH SLUŽBAH
Skupnost občin Slovenije se je skupaj z Heleno Kos Petek, predstavnico Ministrstva za zdravje RS, in
prof. dr. Jožetom Balažicem, predstojnikom Inštituta za sodno medicino, sestala na sestanku o
problematiki glede mrliško preglednih služb v Sloveniji. Sestanek je potekal na sedežu Inštituta za
sodno medicino v Ljubljani, dne 7.11.2012. Občine se vedno bolj srečujejo s problematiko plačevanja in
nadzora mrliških pregledov, ki predstavlja veliko breme v občinskih proračunih. Na sestanku smo
predstavili problematiko, možne rešitve in se dogovarjali kako postopati v nadalje. Udeleženi
sestanka smo prišli do spoznanja, da je treba občine opozoriti na možna izkoriščanja in jih pozvati k
kontroli pri opravi mrliških pregledov pristojnih služb. (ur)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK AKCIJSKEGA NAČRTA UPRAVLJANJA POPULACIJE VOLK A
V obravnavo smo prejeli Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije volka (Canis lupus) v
Sloveniji za obdobje 2012-2017. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na naslov
info@skupnostobcin.si najkasneje do 10.12.2012. Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije
volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012-2017 lahko preberete s klikom na povezavo.

POJASNILA MINISTRSTEV
UKREP 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI
Tukaj najdete odgovor Ministrstva za kmetijstvo in okolje RS na pobudo za naslednji javni razpis iz
naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi.

AVTORSKE POGODBE ZA POSEBNE PROJEKTE
MPJU smo zaprosili za pojasnilo glede izvajanja posebnih projektov, če so za te projekte zagotovljena
dodatna finančna sredstva. Odgovor ministrstva lahko najdete tukaj.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
DARILA OB POROKAH
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s vprašanjem glede daril ob porokah. Občino
je zanimalo kako imate druge občine organizirano obdarovanje ob sklenitvi zakonske zveze? Ali
mladoporočencema podarite še kakšno simbolično darilo in kakšno? Odgovore občin si lahko
preberete tukaj.

CIVILNA ZAŠČITA IN POŽARNA VARNOST
Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s prošnjo po posredovanju podatkov. Občino
je zanimalo kako sta civilna zaščita in požarna varnost organizirani po posameznih občinah v
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Sloveniji. Ali so gasilci, strokovni delavci za civilno zaščito zaposleni v občinskih upravah ali so
zaposleni v državnih zavodih ali morda v zvezah društev? Odgovore občin najdete tukaj.

PRAVILNIK ZA UPORABO ŠPORTNO REKREACIJSKIH CENTROV
Občina članica pripravlja Pravilnik za upravljanje in uporabo športno – rekreacijskega centra, katerega
del je tudi cenik za uporabnino igrišč. Občino članico zanima ali imate občine mogoče kakšen primer
iz drugih občin, na kakšen način se lahko v celoti oprosti plačila uporabnine nogometnega društva, ki
ima sedež v občini? Ali je to zakonsko dovoljeno? Odgovore nam lahko posredujete najkasneje do
13.11.2012 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
15.11. / SESTANEK NA TEMO PRIHODNOSTI MUZEJEV
15.11.2012 bo na MIKZŠ potekal sestanek med predstavniki SOS in pristojnega ministrstva na še
vedno odprto problematiko muzejev lokalnih skupnosti glede nadaljnjega financiranja občinskih
muzejev, ki jim je Vlada RS pred skoraj tremi leti podelila pooblastila za opravljanje državne javne
službe muzejev. Odprto vprašanje se nanaša tudi na trajno ureditev njihovega statusa.

27.11. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju s sekretarko Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko Nežo Vodušek in preizkušenim državnim notranjim revizorjem mag. Božidarjem
Jagerjem vljudno vabimo na delovni posvet z naslovom »Poslovanje nadzornih odborov v občinah«,
ki bo organiziran 27.11.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v Ljubljani. VABILO in PRIJAVNICA

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.11. – 29.11 / INFORMATIVNI DNEVI CMEPIUS
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) vse
zainteresirane vabi, da se udeležijo enega izmed informativnih dni, ki bodo potekali širom Slovenije.
Informativni dnevi bodo potekali v:
- Novem mestu, 15. novembra, na RIC Novo mesto s pričetkom ob 14. uri,
- Slovenj Gradec, 21. november na zavodu za šolstvo s pričetkom ob 14. uri in pa v
- Murski Soboti, 29. novembra na Ljudski univerzi MS.
Prijavite se preko elektronskih spletnih prijavnic:
Ljubljana sova.cmepius.si/ls/index.php
Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota sova.cmepius.si/ls/index.php
Informativni dnevi so namenjeni organizacijam, ki si želijo mednarodnega sodelovanja s področja
izobraževanja in usposabljanja. Izvedeli boste kaj je glavni namen, cilj in kakšni so pogoji sodelovanja
v programu Vseživljenjsko učenje. Več o samem programu Vseživljenjsko učenje si lahko preberete na
naših spletnih straneh: www.cmepius.si
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PLAČLJIV OGLAS
15-16.11. / POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
Gospodarska zbornica Slovenije že triindvajsetič zapored organizira največji
in

najpomembnejši

nepremičninski

dogodek

v

Sloveniji

-

posvet

POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI.
Posvet bo potekal 15. in 16. novembra v Kongresnem centru Portus v
Portorožu. Na posvetu se bodo zbrali akademski strokovnjaki s področja
nepremičnin, strokovnjake drugih uporabnih veščin pri poslovanju z
nepremičninami, predstavniki izvršilne in zakonodajne oblasti, predstavniki
lokalnih skupnosti, razvijalci projektov, investitorji, gradbinci, inženirji,
upravniki, nepremičninski posredniki, pooblaščeni ocenjevalci vrednosti,
sodni izvedenci in cenilci ter drugi, ki jih ta tema zanima. Do začetka posveta bodo prijavljeni
udeleženci prejeli tudi uporabniško ime in geslo za dostop do zaprtih strani posveta na spletni strani:
www.posvetnepremicnine.si. Za zabavo pred plesom pa bo poskrbel znani stand-up komik Tin
Vodopivec. Kotizacija za 2-dnevno udeležbo znaša 384€ z DDV na udeleženca in vključuje: udeležbo
na posvetu, zbornik in ostale materiale, potrdilo o udeležbi, postrežbo v odmorih, kosilo prvi dan
posveta in svečano večerjo. Kotizacija za 1-dnevno udeležbo znaša 228€ z DDV na udeleženca in
vključuje: udeležbo na posvetu, zbornik in ostale materiale, potrdilo o udeležbi in postrežbo v
odmorih. Možno je doplačilo za četrtkovo kosilo in svečano večerjo z zabavnim programom.
Doplačilo za svečano večerjo z zabavnim programom za enodnevne udeležence in spremljevalce
znaša 50€ z DDV. V primeru, da se bo prijavilo več oseb iz ene občine vam Gospodarska zbornica
Slovenije zagotavlja 10% popust za drugega in vse naslednje udeleženec iz iste organizacije.
Program in informacije o posvetu najdete na www.posvetnepremicnine.si. Kliknite tukaj za več
informacij o kotizaciji, cenah in popustih. Kliknite tukaj za prijavnico na Posvet.

UVEDBA SISTEMA ODDALJENEGA ARHIVIRANJA PRO.STOR NA
MESTNI OBČINI NOVO MESTO
Na Mestni občini Novo mesto so se zavedali, da ne glede na to,
kako dobro skrbijo za svoj sistem in ne glede na kakovost
računalniške opreme, varnost podatkov ne more biti zagotovljena,
če so ti shranjeni samo na enem mestu. Ker je večina delovnih
procesov odvisna od informacijske tehnologije, je bilo nujno
zagotoviti varnostno kopijo podatkov, ključnih za nemoteno
delovanje občinske uprave.
Svoj problem so rešili z uvedbo sistema za oddaljeno arhiviranje pro.Stor, ki varuje podatke na
vseh lokacijah in na vsej opremi, od strežnikov, delovnih postaj in prenosnikov. Za uvedbo sistema
Pro.Stor niso potrebovali nove strojne ali programske opreme, storitev pa plačujejo le za obdobje, ko jo
uporabljajo. Celotno študijo si lahko preberete tukaj. www.pro-stor.si
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NOVICE DRUGIH
20. ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
V 20. številki vestnika KPK se Komisija posveča pregledu ključnih poudarkov minulega obdobja in
oceni stanja na področju korupcije. Komisija je namreč v preteklem tednu Državnemu zboru RS
posredovala poročilo o svojem delu v obdobju 1. 1. 2011–1. 10. 2012 z dodano Raziskavo o kakovosti
gospodarskega in poslovnega okolja v RS 2012 v povezavi s sistemsko korupcijo, celotno poročilo pa
bo tudi predstavljeno javnosti.

SPREMEMBE NATURE 2000 IN OBČINE
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je dopisom 7. novembra 2012 vse občine
povabilo, naj se seznanijo s predlogom sprememb območij Natura 2000, pri tem jim
bodo v oporo strokovnjaki Zavoda RS za varstvo narave. Predstavilo jim je tudi
Podrobnejše napotke pri seznanjanju, usklajevanju in pridobivanju mnenj občin.
Ministrstvo je namreč konec oktobra 2000 pričelo predstavljati predlog sprememb območij Natura
2000 tako drugim ministrstvom kot tudi občinam. Za župane vseh slovenskih občin je 29. oktobra 2012
organiziralo predstavitev, hkrati je strokovni predlog objavilo tudi na spletni strani. Ministrstvo
pričakuje, da si bodo občine predlog ogledale do sredine decembra 2012.

BOHINJSKEMU EKO HOTELU SVETOVNO PRIZNANJE
Med 1600 nominacijami za prestižno priznanje
Responsible Tourism Awards 2012 se je prvič
znašla tudi Slovenija: Bohinj Park EKO Hotel je
prejel nagrado Higly Commended v kategoriji
Best accommodation for the environment. Med
1600

nominacijami

za

prestižno

priznanje

Responsible Tourism Awards 2012 se je prvič
znašla tudi Slovenija: Bohinj Park EKO Hotel je
prejel nagrado Higly Commended v kategoriji
Best accommodation for the environment (Najboljša okolju prijazna namestitev). Svečana razglasitev
je potekala 7. 11. 2012 na največjem svetovnem turističnem sejmu - World Travel Market v Londonu.
Responsible Tourism je svetovno priznana organizacija, začetnik širjenja izkušnje zelenega turizma.
Nagrade od leta 2004 podeljujejo inovativnim podjetjem ali turističnim akterjem, ki poslujejo izrazito
trajnostno. Med nagrajence se je v preteklih 8 letih zvrstilo 55 držav iz celega sveta. Podelitev nagrad
je elitna prireditev, ki jo ekskluzivno spremlja tudi BBC World, udeleži pa se je kar 750 predstavnikov
svetovnih medijev in poslovnežev.
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NA GORENJSKIH ŠOLSKIH EKOVRTOVIH SO ZASADILI SADNO
DREVJE
Včerajšnji sončen dan je pozdravil učence na treh šolah na Gorenjskem, ki so 8.11.2012 zasadili sadno
drevje na šolskih ekovrtovih. Zasaditev sta pripravila Društvo Sorško polje, ki je bilo pobudnik in
organizator, ter Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), ki je nudil strokovno in praktično pomoč v okviru
svojega programa Šolski ekovrtovi. S tem programom spodbujajo oblikovanje šolskih ekoloških vrtov
po vsej Sloveniji ter njihovo vključevanje v pouk in vzgojo otrok.
Na OŠ Škofja Loka, OŠ Orehek in OŠ Medvode so pod vodstvom Jožice Fabjan, strokovne sodelavke
ITR, pripravili sadilne načrte, Društvo Sorško polje pa je pridobilo sadike. Sadno drevje se bo smiselno
vključevalo v zasnovo šolskih ekovrtov na posameznih šolah. Učenci so z navdušenjem sodelovali pri
sajenju in že razmišljali o tem, kako bodo drevesa spremljali v njihovem razvoju in rasti. Njihov odziv
je dokazal, da je pobuda organizatorjev padla na plodna tla. Sodelujoče šole so potek zasaditve
predstavile na večerni prireditvi v Škofji Loki, na kateri je udeležence pozdravil škofjeloški župan
Miha Ješe in pohvalil projekt. Župan je tudi sam posadil eno od dreves pri škofjeloški šoli. Več o
projektu: http://www.solskiekovrt.si/.

36. REDNA SEJA VLADE RS, 08.11.2012
SEZNANITEV VLADE RS S PRVIM POROČILOM O POPLAVAH V RS
Poročilo obravnava do zdaj znane posledice, ki so jih povzročile poplave med 4. in 7.11. 2012 v 103
Občinah in ukrepe za odpravo le teh. V poročilu so navedena poročila pristojnih državnih organov in
organov lokalnih skupnosti, poročila o intervencijah reševalnih služb, gasilcev in Civilne zaščite ter
poročila izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje. Pri pripravi poročila so bili upoštevani tudi
podatki Agencije RS za okolje in pristojnih Ministrstev RS.
Vlada RS izreka vsem, ki so izvajali zaščito, reševanje in pomoč, da se zagotovijo osnovne razmere na
prizadetih območjih, posebno priznanje. Vlada RS je sprejela naslednje ukrepe:
-Ministrstvo za finance je pooblaščeno za pripravo predloga sklepa o povračilu nujnih intervencijskih
stroškov, ko bodo le-ti dokončni. Izplačilo se bo izvedlo iz državnega proračuna za leto 2012. MF je
tudi naložila, da izda v roku sedmih dni potrebna navodila za enoten pristop pri upravičenem odpisu
davčnih obveznosti prizadetim na vplivnem območju neurja.
-s sklepom je naložila MKO, da Stalna slovensko – avstrijska komisija za Dravo pripravi poročilo o
pravilnosti izvajanja postopkov napovedovanja pretokov Drave v času izrednega dogodka.
-MKO je Vlada naložila, da pospeši postopke za realizacijo projekta izgradnje nasipov na reki Dravi na
območju Občine Duplek, ki se bo financiral iz kohezijskega sklada v letu 2013.
-naložila je pristojnim ministrstvom, vladnim službam in Upravi RS za zaščito in reševanje, da skupaj
z občinami pospešijo pripravo ocen škode in jih v najkrajšem možnem času predložijo Vladi RS v
potrditev. Zbiranje vlog oškodovancev mora biti končano najpozneje do 5.12.2012. (Vir: Vlada RS, ur)
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ODLOK O GOZDNOGOSPODARSKIH IN LOVSKO UPRAVLJAVSKIH
NAČRTIH OBMOČIJ
Gozdnogospodarski in lovsko upravljavski načrti območij so tokrat prvič izdelani kot skupni načrti za
gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo. V načrtih so opredeljeni glavni problemi pri
gospodarjenju z gozdovi in upravljanju z divjadjo v vseh 14 gozdnogospodarskih območjih in 15
lovsko-upravljavskih območij. Analize na ravni države kažejo na povečevanje lesnih zalog in
prirastka, postopno staranje gozdnih sestojev, povečevanje deleža listavcev v lesni zalogi, regresijo
jelke, slabšanje življenjskih razmer za divjad, nizko številčnost male divjadi ter prostorsko širitev
nekaterih vrst velike parkljaste divjadi, zlasti jelenjadi in divjega prašiča, ki lokalno povzročata tudi
večje škode. Cilj gospodarjenja z gozdovi vključujejo temeljne učinke, ki bi se naj uresničili z
gospodarjenjem z gozdovi, le ti se kažejo predvsem v povečanju proizvodnje lesa, ohranjanju biotske
raznovrstnosti in varstvu narave, zagotavljanju ponorov CO2 in krepitvi socialnih vlog gozda ob
večjih mestih in turističnih naselij. Cilj upravljanja z divjadjo je ohranitev populacije in njihovega
življenjskega okolja, usklajenost populacij z okoljem in trajnostna raba divjadi z lovom. V načrtih so v
največji možni meri upoštevane usmeritve Nacionalnega gozdnega programa. (Vir: Vlada RS, ur)

NOVELA POSLOVNIKA PROSTORSK E KONFERENCE
Potrjene so spremembe in dopolnitve Poslovnika prostorske konference, pripravljenega s strani
Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Prostorske konferenca je usklajevalno telo nosilcev urejanja
prostorov (NUP). Spremembe in dopolnitve Poslovnika se nanašajo na:
-uskladitev določb glede nosilcev urejanja prostora z določbami ZUPUDPP-A
-dopolnitve z določbami o korespondenčni seji
-sprememba termina sej in notranje uskladitve oz. redakcijske popravke. (Vir: Vlada RS, ur)

OP ZMANJŠANJA EMISIJ TOPLOGREDNIH PLINOV DO LETA 2012
Vlada je sprejela tretje poročilo o spremljanju Operativnega programa zmanjšanja emisij toplogrednih
plinov do leta 2012.
Poročilo ugotavlja, da ni bilo izvedenih nekaj ključnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih
plinov oz. so dosežene vrednosti kazalcev pokazale za neučinkovito izvajanje. Zamude v izvajanju
ukrepov trajnostne prometne politike so kritične, zaradi izjemno visokega deleža emisij iz tega vira.
Napredek je očiten pri zagotavljanju ustreznih normativnih podlag, ki zagotavljajo podlago za
izvajanje programa zmanjševanja emisij toplogrednih plinov. Iz poročil je razviden tudi napredek pri
ukrepih v kmetijstvu, v trajnostnem razvoju gospodarjenju z gozdovi, uvedeno je tudi sistemsko
financiranje monitoringa ponorov CO2. (Vir: Vlada RS, ur)
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PRERAZPOREDITEV PRAVIC PORABE MINISTRSTVU ZA KMETIJSTVO
IN OKOLJE IZ PRORAČUNSKE REZERVE
Vlada je na redni seji sprejela sklep, s katerim se prerazporedijo pravice porabe MKO iz tekoče
proračunske rezerve.
Prerazporedijo se sredstva v višini 240.082,56 evrov in se namenijo za izplačilo slovenskega deleža
predplačil za neposredna plačila v kmetijstvu tistim kmetijskim gospodarstvom, ki so v letu 2012
utrpela največjo škodo zaradi suše.
Vlada je potrdila tudi povečanje pravic porabe MKO za izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu v letu
2012. MKO bo na podlagi administrativnih kontrol in preveritev pogojev za kmetijska gospodarstva,
ki imajo naslov kmetijskega gospodarstva v katastrskih občinah, v katerih je več kot 90% kmetijskih
zemljišč bilo deležnih neugodnih sušnih razmer, izvedla predplačila. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012
Za zgledne dosežke, za posnemanja vredna prizadevanja ter širše koristno poslanstvo je posameznike
in ostale akterje izven etablirane »dediščinske« sfere potrebno vsaj opaziti in jih tudi simbolično
nagraditi. Gibanje Kultura-natura.si takim ljudem, organizacijam in pobudam podeljuje priznanja
Naša Slovenija na celotnem slovenskem kulturnem in etničnem prostoru, torej tudi v zamejstvu in po
svetu. Priznanja naša Slovenija bodo to pot podeljena že četrtič. Pisne predloge za priznanja NAŠA
SLOVENIJA 2012 lahko oblikujejo/ pošljejo posamezniki ali organizacije do vključno 31. 12. ZA
vprašanja in več informacij se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; www.kultura-natura.si, ali
telefonsko na 070 554 232; 070 577280; 04 533 61 20
Priznanja NAŠA SLOVENIJA niso denarna nagrada, ampak pozornost trajne vrednosti. Nagrajenci
vsako leto prejmejo umetniška dela izbranih likovnih ustvarjalcev iz celotnega slovenskega
kulturnega prostora.

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.
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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 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 JE 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.

KOHEZIJSKA SREDSTVA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Uradnem listu razpisalo sredstva v
višini 52.000.000 EUR za sofinanciranje projektov energetske sanacije obstoječih stavb ali nadomestne
gradnje, v naslednji vsebini:
- toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken;
- sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje
stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na
kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije;
- samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije
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Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave
tega razpisa (21.9.2012) še niso zaključene. Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem
razpisu so lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo sprejet lokalni energetski
koncept (LEK). Izjemoma lahko za nepovratna sredstva po tem razpisu kandidirajo tudi lokalne
skupnosti, ki LEK-a nimajo sprejetega. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske
politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 52.000.000,00 EUR,
in sicer: v letu 2013: 30.000.000,00 EUR; v letu 2014: 15.000.000,00 EUR; v letu 2015: 7.000.000,00 EUR.
Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 200.000,00 EUR in višja od
3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem
javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije. Javni razpis bo odprt do
porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog je 2.11.2012 do 12. ure v glavni pisarni MzIP (Langusova
ulica 4, Ljubljana). Naslednji rok za oddajo vlog bo 31. januarja 2013 do 12. ure, morebitni ostali roki za
oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP na naslovu
http://www.mzip.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov. Upravičenci so tudi občine, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet
lokalni energetski koncept, javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane
cerkve in druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika
o spodbujanju URE in OVE. Skupna višina sredstev znaša 100.000,00 EUR. Skupna višina sredstev za
finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo javni in nevladni sektor, znaša 40.000,00
EUR. Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 50% upravičenih stroškov projekta
za mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor. Upravičeni stroški sta izvedba energetskega
pregleda in končno poročilo. Vloge so začeli odpirati 1. 8. 2012 ob 8.30, nato pa vsako drugo delovno
sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Skrajni rok za oddajo je 30.11.2012.
Več o razpisu >>> tukaj.

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,
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• 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.

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 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. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Rok za oddajo je od 30.11.2011 nadalje pa vsake 4 mesece prvo
delovno sredo - predvidena višina sredstev je 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Do razpisa lahko
najdete s klikom tukaj.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
PREDLOG ZMANJŠANJA EMISIJ FLUORIRANIH PLINOV
S predstavitvijo predloga za znatno zmanjšanje emisij fluoriranih plinov je Evropska komisija naredila
pomemben korak k dolgoročnim ciljem varstva podnebja. Emisije fluoriranih plinov, ki imajo do 23
000-krat močnejši učinek segrevanja od ogljikovega dioksida, so se od leta 1990 povečale za 60 %,
medtem ko so se emisije vseh drugih toplogrednih plinov zmanjšale. Cilj predlagane uredbe je
zmanjšati emisije fluoriranih plinov do leta 2030, in sicer za dve tretjini glede na današnjo raven.
Uredba prepoveduje tudi uporabo fluoriranih plinov v nekaterih novih napravah, kot so npr.
gospodinjski hladilniki, če so na voljo učinkovitejše in podnebju prijaznejše nadomestne alternative.
Predlog uvaja ukrepe, ki bodo postopno zmanjšali in z letom 2015 omejili celotno količino
najpomembnejše skupine fluoriranih plinov – fluoriranih ogljikovodikov (HFC) – ki so v prodaji v EU,
ter do leta 2030 postopno zmanjšali njihovo prodajo na eno petino trenutne prodaje. Ti ukrepi bodo
temeljili na postopnem opuščanju snovi, ki tanjšajo ozonski plašč, ki je bilo v EU uspešno doseženo 10
let pred načrtom, dogovorjenim na mednarodni ravni. Poročilo Evropske agencije za okolje o
fluoriranih plinih: http://www.eea.europa.eu/highlights/potent-greenhouse-gases, (Vir: obvestila za
javnost EU, jv)

NAPOVED ZA OBDOBJE 2012–2014: ŠE VEDNO V RAZBURKANIH VODAH
Kratkoročna gospodarska napoved za EU ostaja negotova, vendar je za leto 2013 predvidena ponovna
postopna rast BDP, ki se bo leta 2014 še okrepila. Leta 2012 naj bi se BDP letno zmanjšal za 0,3 % v EU
in 0,4 % v evrskem območju. Leta 2013 naj bi zrasel za 0,4 % v EU in 0,1 % v evrskem območju.
Brezposelnost v EU naj bi bila še naprej zelo visoka. Velika notranja in zunanja neuravnoteženja, ki so
se nakopičila v letih pred krizo, se zmanjšujejo, vendar ta proces še naprej bremeni domače
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povpraševanje v nekaterih državah, gospodarska dejavnost pa se med državami članicami močno
razlikuje. Hkrati se zmanjšana konkurenčnost v prvem desetletju obstoja EMU v nekaterih državah
članicah postopoma spet izboljšuje, tako da naj bi se izvoz ob ponovnem povečanju svetovne trgovine
postopoma povečeval. To ponovno uravnoteženje krepi nadaljnji napredek pri konsolidaciji javnih
financ. Izvedene strukturne reforme bi morale v obdobju napovedi začeti kazati rezultate, medtem ko
izboljšana arhitektura EMU še naprej krepi zaupanje. To naj bi utrlo pot močnejši in bolj enakomerno
porazdeljeni rasti v letu 2014. Leta 2014 naj bi BDP zrasel za 1,6 % v EU in 1,4 % v evrskem območju.
Podrobnejše poročilo je na voljo na tej povezavi. . (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

KRAŠKA PANCETA ŽE 16. SLOVENSKI PROIZVOD REGISTRIRAN PRI
EVROPSKI KOMISIJI
Evropska komisija je 8.11.2012 v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraške pancete, že 16.
slovenskega proizvoda, registriranega pri Evropski komisiji. Kraška panceta nosi označbo »zaščitena
geografska označba«, kar pomeni, da mora biti kmetijski pridelek oziroma živilo pridelano ali
predelano na določenem geografskem območju.
Pri Komisiji je poleg Kraške pancete registriranih še 15 slovenskih kmetijskih pridelkov in živil: Ekstra
deviško oljčno olje Slovenske Istre (zaščitena označba porekla - ZOP), Nanoški sir (ZOP), Kočevski
gozdni med (ZOP), Tolminc (ZOP), Bovški sir (ZOP), Prleška tünka (zaščitena geografska označba ZGO), Zgornjesavinjski želodec (ZGO), Šebreljski želodec (ZGO), Ptujski lük (ZGO), Kraški pršut
(ZGO), Kraški zašink (ZGO), Štajersko prekmursko bučno olje (ZGO), Belokranjska pogača
(zajamčena tradicionalna posebnost - ZTP), Idrijski žlikrofi (ZTP), Prekmurska gibanica (ZTP). (Vir:
MKO, bh)
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