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NOVIČKE SOS
NA MINISTRSTVU ZA FINANCE O PROCEDURI ZA 23. ČLEN ZFO
V petek, 23. Novembra so se predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije in Združenja
občin Slovenije na Ministrstvu za finance sestali s predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo, Ministrstva za pravosodje in javno upravo ter Ministrstva za finance z namenom
oblikovati rešitev za preprostejšo proceduro črpanja sredstev po 23. členu Zakona o financiranju
občin. V Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo so pripravili predlog ureditve, ki bi bistveno
izboljšal način in postopke črpanja, predvsem pa jih poenostavil. Sestanek, ki je bil namenjen iskanju
takšnih rešitev, ki bi omogočile hitrejše črpanje sredstev z manj birokratskih opravil je pokazal vso
zapletenost in mnogokrat tudi nepripravljenost nekaterih na državni ravni za iskanje rešitev za očitne
probleme. Navkljub slabemu začetku je prisotnim uspelo oblikovati proceduro, ki bi naj občinam
olajšala črpanje sredstev po 23. členu. V tem tednu naj bi MPJU pripravil dogovorjen predlog, ki naj bi
bil nato vključen v predlagani zakona o uravnoteženje javnih financ za občine. (JV)

NA MKO POSREDOVALI PRIPOMBE NA UKREP 322
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je Skupnosti občin Slovenije posredovalo dopis glede objave 8.
javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. Ker so predlagali nekaj sprememb kot
omejitev števila vlog na največ 1 vlogo na vlagatelja, znižanje intenzivnosti podpore na do vključno 50
odstotkov in različno intenzivnost podpore za različne namene, smo zaprosili občine članice za
pobude in pripombe. Pripombe občin smo zbrali ter posredovali na pristojno ministrstvo. Nadalje smo
ministrstvo tudi pozvali, da se do predlaganih sprememb občin članic SOS opredelijo v najkrajšem
možnem roku. (bh)

SESTANEK NA URSZR GLEDE POPLAV
Na Skupnosti občin Slovenije smo s prizadetostjo spremljali posledice poplav, ki so prizadele občine
ter njihove občanke in občane, zato smo URSZR zaprosili za sestanek na to tematiko. Direktor Uprave
RS za zaščito in reševanje je izdal sklep za popisovanje škod, ki so jih povzročile poplave 4. in 5.
novembra. Občine imajo tako v skladu s sklepom čas do 5. decembra, da popišejo škodo in jo vnesejo
v aplikacijo AJDA. Vlada RS je za pomoč prizadetim že namenila tudi 1.500.000 evrov, s katerimi
preko Rdečega križa in Karitasa namenja nujno pomoč. Na usklajevalnem sestanku smo poizkušali
pridobiti odgovore na naslednja vprašanja in dileme občin. Do odgovorov lahko dostopate s klikom
tukaj. (mm)

OKROGLA MIZA O VEČLETNEM FINANČNEM OKVIRJU
V ponedeljek, 26. novembra, je v prostorih gradu Slovenske Bistrice potekala okrogla miza o
prihajajočem večletnem finančnem okvirju 2014-2020. Na okrogli mizi so sodelovali predsednik
slovenske delegacije v Odboru regij dr. Ivan Žagar, državna sekretarka na MGRT mag. Monika Kirbiš
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Rojs ter Igor Mally predstavnik Ministrstva za zunanje zadeve. V svojem govoru je mag. Monika
Kirbiš Rojs poudarila, da ima Slovenija še nekaj težav v sedanji finančni perspektivi, saj nivo črpanja
ni na nivoju kot smo ga pričakovali. Do sedaj smo namreč od razpoložljivih 4,2 milijarde € v proračun
dobili povrnjenih le 1,7 milijarde €. Kljub slabem črpanju smo med novimi članicami še vedno na 4.
mestu med vsemi državami članicami pa smo na 11. mestu, kar kaže na težave vseh držav pri črpanju
sredstev. Poudarila še je, da moramo v naslednji finančni perspektivi odpraviti administrativne težave
pri črpanju sredstev, ki se v večini nahajajo v domači zakonodaji. Predstavnik MZZ je prisotnim
predstavil stanje pri pogajanjih za naslednjo finančno perspektivo. Prejšnji teden se je sestal Svet EU,
kjer pa se žal predsedniki vlad niso mogli dogovoriti o razdelitvi sredstev v naslednji finančni
perspektivi. Dogovor bi tako naj bil sklenjen na zasedanju Sveta EU v januarju 2013. Dogovori pa
vsekakor gredo v smeri zmanjševanja sredstev na področju kmetijstva in kohezije. Celotna finančna
perspektiva bi se naj zmanjšala iz 1,12 % BNP na 0,8 % BNP kar znaša nekje 1.033 milijard €. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OBJAVLJENA UREDBA MEDO
Obveščamo vas, da je v Uradnem listu št. 87 z dne 16.11.2012 objavljena Uredba za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.

SPREJETA UREDBA O OSKRBI S PITNO VODO
Obveščamo vas, da je 23.11.2012 (Ul 88/2012) bila s strani Vlade RS sprejeta uredba o oskrbi s pitno
vodo, ki določa vrste nalog, katere se izvajajo v okviru storitev obvezne občinske gospodarske javne
službe oskrbe s pitno vodo in nekatere pogoje za oskrbo s pitno, ki se izvaja kot javna služba, ter za
lastno oskrbo s pitno vodo.

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI
OBČIN
S strani Ministrstva za finance smo v usklajevanje prejeli novo različico Predloga uredbe o
metodologiji za določitev razvitosti občin, glede katere so se predstavniki SOS z ministrstvom sestali
že 15.11.2012 na usklajevalnem sestanku. Vljudno vas naprošamo, da predlog ministrstva pregledate
in nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje
do 29.11.2012.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
V medresorsko usklajevanje smo prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih, ki ga najdete tukaj. Prosimo vas, da se do predloga opredelite in nam vaše
mnenje, pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do
3.12.2012. Vaše pripombe bomo posredovali na pristojno ministrstvo.
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OSNUTEK AKCIJSKEGA NAČRTA UPRAVLJANJA POPULACIJE VOLKA
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
POJASNILO GLEDE ODMERE DAVKA NA DOBIČEK ZARADI
SPREMEMBE NAMEMBNOSTI ZEMLJIŠČ
S strani Ministrstva za finance smo prejeli dopolnitev k obvestilu o odmeri davka na dobiček zaradi
spremembe namembnosti zemljišč. Na dnu tega dokumenta boste našli vse podatke, ki bi naj
zadostovali za popolno dokazilo.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
UPRAVLJANJE TELOVADNIC V POPOLDANSKEM ČASU
Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s vprašanjem glede upravljanja telovadnice v
popoldanskem času oz. v času, ko šola ne obratuje. Za pomoč smo zaprosili občine, da nam
posredujejo njihova mnenja.
V popoldanskem času telovadnico uporabljajo društva in klubi občine. Najem telovadnice ni
brezplačen. Občino je zanimalo, kako imajo urejeno vzdrževanje reda v telovadnici in na igrišču v
popoldanskem in večernem času, urejeno druge občine. Kdo upravlja s telovadnico in kdo nadzira
uporabo, ko šola ne obratuje? Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj. (ur)

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V VRTCU
Občina članica Skupnosti občin Slovenije nas je zaprosila za pomoč glede sistematizacije delovnih
mest v vrtcu in kako imate le-to urejeno v drugih občinah.
Konkretno jih zanima kako imate urejeno sistematizacijo delovnega mesta za kuharja, ki se lahko
mesečno spreminja, odvisno pač od zdravniških potrdil za diete otrok? V 11. členu Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih je opredeljeno, da se dodatni stroški, povezani s
pripravo dietne prehrane, ne opredelijo v okviru cene programa vrtca, temveč je to dodaten strošek, ki
ga v celoti krije lokalna skupnost. Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje
predšolske vzgoje v 23. členu opredeljuje, da za pripravo dietnih obrokov za otroke z zdravstvenim
mnenjem se doda za vsak obrok od ene četrtine do treh četrtin časa, določenega v tabeli, odvisno od
vrste in zahtevnosti priprave dietne prehrane. Ali občine za vsako spremembo diete predlagate
dopolnitev sistematizacije na OS ali imate v sklepu kako opredeljeno, da lahko za ta namen poda
soglasje župan?

16.11.2012 – 26.11.2012

TN št. 40

Podaljšali smo rok za odgovore. Tako, da nam odgovore prosim posredujte do 3.12.2012 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si. Za vašo pomoč se zahvaljujemo. (ur)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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

27.11. / ZELENO JAVNO NAROČANJE S POUDARKOM NA NAROČANJU
HRANE
Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom »ZELENO JAVNO NAROČANJE S
POUDARKOM NA NAROČANJU HRANE«, ki bo v Avstrija Trend hotelu, Dunajska 154 v Ljubljani,
v torek 27. novembra 2012 začetkom ob 9.30 uri in predvidenim zaključkom ob 12.30 uri. VABILO in
PRIJAVNICA
Javni zavodi so dolžni izpolnjevati določila Zakona o javnem naročanju. Ker Skupnost občin Slovenije
združuje veliko večino občin in v občinah članicah živi preko 90 % vseh prebivalk in prebivalcev
Slovenije, smo za javne zavode, v katerih so uporabniki najmlajši in najstarejši prebivalci, pripravili
seminar o Zelenem javnem naročanju s poudarkom na hrani. Uvajanje kvalitetne, po možnosti
ekološke hrane je pomembno z več vidikov. Če se tudi vi strinjate s tem in se želite podrobneje
seznaniti s pravili, ki jih morate upoštevati pri naročilih, ter tistimi, ki bodo za vas začela veljati s
1.1.2013, vas vljudno vabimo, da se udeležite dogodka. Seminar je namenjen vsem, ki se v javnih
zavodih, kot so šole, vrtci, domovi za starejše občane, srečujejo z javnim naročanjem velikih ali malih
vrednosti.

29.11. / NEPRAVILNOSTI PRI POSLOVANJU OBČIN
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo, ki je v letu 2012/2013
pooblaščen izvajalec SOS za izvajanje storitev notranjega revidiranja vas vabimo na delovni posvet
NEPRAVILNOSTI PRI POSLOVANJU OBČIN. Vabilo, prijavnica
Posvet bo v četrtek, dne 29.11.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Centra Ivana Hribarja,
dvorana Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12 f, Trzin.
Predavala bo mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in sodna izvedenka, direktorica
Inštituta za javno finančno pravo, s sodelavci.
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05.12. / PRAVILA LOBIRANJA NA LOKALNI RAVNI
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije vas vabimo na seminar
z delavnico »PRAVILA LOBIRANJA NA LOKALNI RAVNI«. Dogodek bo potekal v dvorani KPK,
vhod iz Dunajske ceste 58 v Ljubljani, v sredo, 5. decembra 2012 z začetkom ob 10.00 uri. VABILO
Na 9. seji predsedstva SOS, sta pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mag. Bećir
Kečanović s sodelavko Simono Stanter, pooblaščenko za nadzor nad lobiranjem, predstavila osnovna
pravila lobiranja in situacije, ki lahko pripeljejo do korupcije. Članice in člani predsedstva so
izpostavili številna vprašanja in mejne situacije, ki se pojavljajo v občinah npr. ob sprejemu
prostorskih načrtov in da bi lahko na ta vprašanja in vsa dodatna, ki se pojavljajo v vaših lokalnih
okoljih podrobneje odgovorili, vas vabimo, da nam vprašanja sporočite s PRIJAVNICO in se udeležite
dogodka.

Udeležba

je

brezplačna.

Prijavnico

nam

prosimo

posredujte

na

naslov

metka@skupnostobcin.si do 28.11.2012.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
29.11. / INFORMATIVNI DNEVI CMEPIUS
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) vse
zainteresirane vabi, da se udeležijo informativnega dneva, ki bo potekal še v Murski Soboti, 29.
novembra na Ljudski univerzi MS ob 14. uri. Prijavite se lahko preko elektronskih spletnih prijavnice
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

NOVICE DRUGIH
PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURANATURA.SI je objavilo razpis za PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012 (gl. Www.kultura-natura.si).
Na spletni strani gibanja so objavljeni tudi vsi dosedanji prejemniki priznanj Naša Slovenija. Razpis je
odprt do 31.12.2012, priznanja pa bodo podeljena 26. januarja 2013 v okviru sejma Alpe - Adria TIP
2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

EVROPSKI TEDEN ZMANJŠEVANJA ODPADKOV
Tudi letos je v državah članicah EU poteka Evropski teden zmanjševanja odpadkov (ETZO), tokrat od
17. do 25. novembra. ETZO je teden, v katerem države članice EU izpostavljajo načela nove okvirne
evropske Direktive o odpadkih, v kateri sta bistvena poudarka na preprečevanju nastajanja odpadkov
ter razumevanju odpadka kot surovine, ki jo je mogoče ponovno uporabiti. Več o tem tukaj
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38. REDNA SEJA VLADE RS, 22.11.2012
POROČILO O INTERVENCIJSKIH STROŠKIH OB POPLAVAH V
NOVEMBRU 2012
Vlada RS se je na seji seznanila s poročilom o intervencijskih stroških ob poplavah v RS med 4. in
7.11.2012. Poročilo, ki je izdelano na podlagi poročil pristojnih državnih organov in organov lokalnih
skupnosti, poročil reševalnih služb, gasilcev in civilne zaščite ter poročil izpostav Uprave RS za
zaščito in reševanje, obravnava stroške 103 občin. Na podlagi poročil so ugotovljeni intervencijski
stroški v višini 21.734.280, 46 evrov.
Sprejet je bil sklep, s katerim se občinam zagotovi povrnitev stroškov v višini razlike med višino
proračunske rezerve, zagotovljene v proračunih občin, ter dejanskimi interventnimi stroški. (Vir:
Vlada RS, ur)

UREDBA O OSKRBI S PITNO VODO
S strani Vlade RS je bila sprejeta uredba, ki določa vrste nalog, katere se izvajajo v okviru storitev
obvezne občinske gospodarske javne službe oskrbe s pitno vodo in nekatere pogoje za oskrbo s pitno,
ki se izvaja kot javna služba, ter za lastno oskrbo s pitno vodo. Določa standarde komunalne
opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni za izvajanje javne službe in ukrepe za opravljanje javne službe.
Določeni so tudi načini in pogoji oskrbe s pitno vodo, ki morajo biti izpolnjeni pri opravljanju storitev
javne službe.
Ureditev prepušča občinam, da svojo obveznost opremljanja določenih območij poselitve z javnim
vodovodom izvršujejo samostojno. To pomeni, da lahko zgradijo nov javni vodovod ali prevzamejo
morebiten obstoječ zasebni vodovod v dogovoru z njegovimi lastniki. Uredba tudi ne vsebuje
obveznosti izvajalcev javne službe, ki bi se nanašale na zasebne vodovode.
Občine morajo svoje predpise prilagoditi uredbi in urediti medsebojna razmerja in razmerja z
upravljavci javnih vodovodov v enem letu od uveljavitve uredbe (Začetek veljavnosti je 1.1.2013). (Vir:
Vlada RS, ur)

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU (EPA 712
– VI)
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prostorskem načrtovanju.
Skupina poslank in poslancev je v zakonodajni postopek vložila predlog zakona , s katerim predlaga,
da se v prvem odstavku 29. člena zakona črta pogoj, po katerem so manjše širitve območij stavbnih
zemljišč dopustne le do sprejema občinskega prostorskega načrta.
Argumente predlagateljev zakona Vlada RS sprejema in podpira. K temu pa še predlaga dodatne
spremembe 29. člena (za lažje izvajanje 29. člena in doseganje njegovega namena). (Vir: Vlada RS, ur)
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PRENOS STANOVANJ NA LOKALNE S KUPNOSTI
Vlada RS je na posamezne samoupravne skupnosti neodplačno prenesla lastninsko pravico na 32
zemljiškoknjižno urejenih stanovanjih, ki so bila v upravljanju pri Stanovanjski komisiji Vlade RS,
Ministrstvu za obrambo in Ministrstvu za notranje zadeve, na 58 zemljiškoknjižnih neurejenih
stanovanjih pa takoj, ko bo po posameznih stanovanjih urejeno zemljiškoknjižno lastništvo v korist
RS. Stanovanja se prenašajo neodplačno in bremen prosta.
Z 10. členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti je bil dopolnjen 24. člen veljavnega zakona, ki ureja brezplačno
odsvojitev.
Vlada bo s sklepom prenesla 90 stanovanj v last samoupravnih lokalnih skupnosti. (Vir: Vlada RS, ur)

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

EVROPSKA UNIJA 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.

16.11.2012 – 26.11.2012

TN št. 40

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.
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 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. 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
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
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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,
• 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.
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MEDNARODNE NOVICE SOS
PORTOROŽ PRVIČ GOSTIL EVRO-SREDOZEMSKO SKUPŠČINO
LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI
Župan Občine Piran Peter Bossman je od konca avgusta 2012 podpredsednik komisije za ekonomske,
socialne in teritorialne zadeve (ECOTER). Poleg tega je tudi član Odbora Regij v Evropski komisiji. 5.
Seja komisije za ekonomske, socialne in teritorialne zadeve (ECOTER) v sklopu Evro-sredozemske
skupščine lokalnih in regionalnih oblasti (ARLEM) je 19.11.2012 prvič potekala v Sloveniji, natančneje
v Portorožu. Mesta, regije in lokalne skupnosti s treh obal Sredozemlja s sodelovanjem v skupščini
ARLEM poudarjajo svojo zavezanost graditvi območja miru, stabilnosti, blaginje ter človeških in
kulturnih izmenjav na temelju spoštovanja skupnih vrednot. Ob upoštevanju izzivov meddržavne
diplomacije, ki so mnoga leta hromili odnose, je cilj izboljšati dialog na lokalni in regionalni ravni z
vključevanjem lokalnih akterjev in dopolnjevanjem sedanjih odnosov s konkretnim in ne toliko
političnim sodelovanjem.

IZOBRAŽEVALNI SEMINAR V BRUSLJU
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji je v sodelovanju z Skupnostjo občin Slovenije in
Združenjem občin organiziralo izobraževalni seminar v Bruslju, ki so se ga udeležili predstavniki
združenj, nekateri župani, direktorji občinskih uprav ter člani Delovne skupine SOS za boljše črpanje
EU sredstev. Namen izobraževanja je bil usmerjen v pridobivanje dodatnega znanja ter relevantnih
informacij, katere naj bi udeleženci posredovali širši lokalni skupnosti. Izobraževalni sestanki so
potekali v Berlaymontu, sedežu Evropske komisije, prostorih Evropskega parlamenta ter na Odboru
regij. Udeleženci smo se seznanili o vlogi Evropske komisije v EU. Predstavljen nam je bil Delovni
program za leto 2013, s posebnim poudarkom na prihajajočem Evropskem letu državljanov. Delovni
program za leto 2013 določa dolgoročno vizijo, kakšna naj bi bila podoba Evropske unije z vidika
ključnih področij politike. Glavni cilj in najpomembnejša naloga, ki so jo nalaga bo izhod iz
gospodarske krize in ponovna vzpostavitev rasti v EU. V ta namen je Komisija v obravnavo že
predložila širok izbor predlogov za krepitev rasti, o katerih sedaj potekajo pogajanja s sozakonodajalci. Več o tem lahko preberete tukaj.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KONFERENCA V DOHI MORA POSTAVITI TEMELJE ZA SVETOVNI
PODNEBNI SPORAZUM LETA 2015
Na konferenci Združenih narodov o podnebnih spremembah, ki bo prihodnji teden potekala v Dohi, v
Katarju, je treba utreti težavno pot do uresničitve lanskoletnega dogovora o okrepljenih ukrepih za boj
proti podnebnim spremembam. Evropska unija želi, da bi ob koncu konference dosegli soglasje, da se
vsi elementi svežnja odločitev, o katerih je bilo dogovorjeno v Durbanu, do leta 2015 združijo v novem
svetovnem podnebnem sporazumu. Poleg tega je EU katarsko predsedstvo pozvala, naj organizira
ministrske razprave, na katerih bi se dogovorili o konkretnih ukrepih za dodatno zmanjšanje
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svetovnih emisij pred letom 2020. EU trdno vztraja pri svojem delu dogovora, doseženega v Durbanu,
in zavezi, da bo sodelovala v drugem obdobju Kjotskega protokola.
EU državam v razvoju nameni največ uradne razvojne pomoči in finančnih sredstev za podnebne
ukrepe na svetu. EU bo na konferenci v Dohi pokazala, da je na dobri poti, da za obdobje 2010–2012 v
skladu s svojo zavezo zagotovi celoten znesek v višini 7,2 milijarde EUR finančnih sredstev za hiter
začetek izvajanja podnebnih ukrepov. EU bo s partnerskimi državami v razvoju tudi razpravljala o
tem, kako se lahko večji tokovi finančnih sredstev EU za podnebne spremembe nadaljujejo v obdobju
2013–2014. Poleg tega bo EU ponovno zagotovila, da je še vedno popolnoma odločena prispevati
pošten delež od skupno 100 milijard USD finančnih sredstev za podnebne ukrepe na leto, za katere so
se razvite države zavezale, da jih bodo zbrale do leta 2020, da bi države v razvoju podprle pri
zmanjševanju emisij in prilagajanju na podnebne spremembe. Konferenca v Dohi bo potekala od 26.
novembra do 7. decembra. (Vir: Ek, BH)

EVROPSKO LETO DRŽAVLJANOV 2013
Leto 2013 je bilo uradno razglašeno za „evropsko leto državljanov“. Dvajset let po uvedbi
državljanstva EU se bo to evropsko leto osredotočilo na že dosežene koristi za državljane ter
izpolnjevanje pričakovanj državljanov v prihodnosti. Sklep Evropskega parlamenta in Sveta o
predlogu Evropske komisije za evropsko leto državljanov je bil danes objavljen v Uradnem listu
Evropske unije. Dogodki v okviru evropskega leta bodo namenjeni pojasnjevanju, kakšne so
neposredne koristi pravic državljanov EU ter katere politike in programi obstajajo na tem področju.
Evropsko leto bo prav tako spodbudilo vseevropsko razpravo z državljani o zaželeni prihodnosti
Evropske unije in reformah, ki so potrebne za izboljšanje vsakdanjega življenja državljanov.
Evropsko leto državljanov sovpada z 20. obletnico državljanstva EU, ki je bilo uvedeno leta 1993 z
začetkom veljavnosti Maastrichtske pogodbe. Poleg tega bo Komisija leta 2013 sprejela naslednje
poročilo o državljanstvu EU. V njem bodo predstavljene nadaljnje pobude EU za odpravo še zadnjih
ovir, ki državljanom preprečujejo polno uveljavljanje njihovih pravic. Leto pred volitvami v Evropski
parlament, ki bodo leta 2014, je obenem pravi trenutek za široko razpravo o prihodnosti. Komisija je v
pripravah na evropsko leto med 9. majem in 9. septembrom 2012 organizirala široko javno
posvetovanje, na katerem je državljane spraševala o težavah, ki jih imajo pri uveljavljanju svojih
pravic kot državljani EU (glej IP/12/461). Prispevki posvetovanja se trenutno preučujejo in bodo
vključeni v poročilo o državljanstvu, ki bo predvidoma objavljeno 9. maja 2013.
V okviru evropskega leta državljanov so politiki že začeli neposredne razprave z državljani o
prihodnosti Evrope. Take razprave bodo v letu 2013 organizirane po vsej Uniji in na njih bodo lahko
sodelovali vsi državljani (http://ec.europa.eu/european-debate/interactive_map/estonia/index_sl.htm).
Prve razprave so že potekale v Španiji, Avstriji in Nemčiji, veliko pa jih bo še sledilo. Evropsko leto
državljanov se bo uradno začelo z razpravo z državljani 10. januarja 2013 v Dublinu in bo tako
sovpadalo z začetkom irskega predsedstva Svetu EU. (Vir: EK, bh)
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NOVA STRATEGIJA EVROPSKE KOMISIJE: PONOVNI RAZMISLEK O
IZOBRAŽEVANJU
Stopnja brezposelnosti mladih v Evropski uniji je skoraj 23 %, hkrati pa za več kot dva milijona
delovnih mest ni primernih kandidatov. V Evropi je potreben resen razmislek o tem, kako naj sistemi
izobraževanja in usposabljanja zagotovijo spretnosti, potrebne na trgu dela. V času obsežnih
varčevalnih ukrepov in omejevanja sredstev za izobraževanje je ta izziv še večji. Evropska komisija
danes predstavlja novo strategijo z naslovom Ponovni razmislek o izobraževanju, s katero države
članice spodbuja k takojšnjemu ukrepanju, da bodo mladi pridobili spretnosti in kompetence, ki jih trg
dela potrebuje in s katerimi bodo doseženi cilji glede rasti in zaposlovanja.
V sporočilu o ponovnem razmisleku o izobraževanju Komisija poziva k temeljiti spremembi
izobraževanja z večjim poudarkom na učnih rezultatih – znanju, spretnostih in kompetencah učencev
in študentov. Zgolj udeležba v izobraževanju ne zadostuje več. Poleg tega je treba znatno izboljšati
pismenost in spretnosti računanja ter razviti ali okrepiti tudi podjetniške spretnosti in
samoiniciativnost (glej IP/12/1224 o pozivu k večjemu poudarku na novih spretnostih v šolah). Za
boljšo prilagoditev izobraževanja potrebam študentov in trga dela je treba prilagoditi in posodobiti
metode ocenjevanja. Uporaba informacijske in komunikacijske tehnologije ter odprtih virov
izobraževanja mora postati bolj razširjena v vseh učnih okvirih. Tudi učitelji se morajo redno
usposabljati in posodabljati svoje spretnosti. Komisija prav tako poziva države članice, da utrdijo
povezave med izobraževanjem in delodajalci, podjetja privabijo v razrede in mladim dajo priložnost,
da se z učenjem ob delu spoznajo z zaposlitvijo. Ministre za šolstvo EU pa se spodbuja, da na
nacionalni in evropski ravni okrepijo sodelovanje na področju učenja ob delu. Med drugimi
predlaganimi ukrepi so novi cilji glede učenja jezikov, smernice za ocenjevanje in razvoj podjetniškega
izobraževanja ter analiza učinka na ravni EU o uporabi IKT in odprtih virov izobraževanja v
izobraževanju, ki bo leta 2013 podlaga za novo pobudo o odpiranju izobraževanja za največji možen
izkoristek IKT pri učenju. (Vir: EK, bh)
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