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NOVIČKE SOS
ZELENO JAVNO NAROČANJE S POUDARKOM NA NAROČANJU
HRANE
V Skupnosti občin Slovenije smo organizirali posvet na temo zelenega javnega naročanja, še posebej
pa smo izpostavili naročanje hrane. Posvet je potekal 27. novembra v Ljubljani in je bil tokrat
prvenstveno namenjen tistim javnim zavodom, ki se z naročanjem hrane velikih in malih vrednosti
ukvarjajo v delovnem vsakdanu. Posvet so izvedli Milan Železnik (Evropski pravni center), mag.
Alenka Burja (nekdanja uradnica na MKO in nacionalna strokovnjakinja na generalnem direktoratu za
okolje evropske Komisije) in Urša Šebednik (Inštitut za trajnostni razvoj).

NEPRAVILNOSTI PRI POSLOVANJU OBČIN
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Inštitutom za javno finančno pravo, ki je v letu 2012/2013
pooblaščen izvajalec SOS za izvajanje storitev notranjega revidiranja organiziral posvet z naslovom
Nepravilnosti pri poslovanju občin. Posvet, ki je bil zelo dobro obiskan, je potekal 29.11.2012 v
prostorih Centra Ivana Hribarja v Trzinu. Mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in sodna
izvedenka, direktorica Inštituta za javno finančno pravo, je prisotnim na osnovi primerov revizije
računskega sodišča nekaterih občin v preteklosti nakazala glavne napake v poslovanju občin in jim
dala pomembne napotke kako pravilno oblikovati akte in dokumentacijo, da v prihodnosti ne bo
prihajalo do nadaljnjih napak na predmetnem področju. (bh)

NA MINISTRSTVU O SPREMEMBAH VRTČEVSKIH NORMATIVOV
Predstavniki skupnosti smo se v četrtek, 29. 11. udeležili sestanka, ki ga je v zvezi s pripravo
sprememb zakona o vrtcih ter zakona o osnovni šoli pripravilo matično ministrstvo. Osnova za
pripravljene predloge sprememb naj bi bila pobude občin za znižanje stroškov občin oz. sklep Vlade
RS, da se morajo občin v skladu z znižanjem sredstev za njihovo delovanje znižati tudi stroški. Na
sestanku so bili prisotni predstavniki številnih asociacij tako staršev kot vrtcev. Predloge smo na
skupnosti dobili dan pred samim sestankom, tako da se do njih nismo mogli opredeljevati. Darko Fras
je tako v imenu skupnosti opozoril, da je skupnost sicer pripravila nek nabor predlogov za nižanje
stroškov na področju predšolske vzgoje in prevozov učencev, vendar je konkretizacija predlogov
naloga matičnega ministrstva. Prav tako je opozoril, da so predlogi za spremembo standardov in
normativov na področju predšolske vzgoje posledica nižanja stroškov občinam, ki s prejetimi sredstvi
ne bodo več sposobne kriti vseh izdatkov na teh področjih. Sam sestanek je izvedel in to je bilo izrazito
spodbujano in širjeno s strani ministrstva, da so občine tiste (krive) za predlagane spremembe. Ker so
predstavniki ministrstva imeli za sestanek čas samo eno uro, se je sestanek končal, še preden se je
pravzaprav začel. Pogovore naj bi nadaljevali naslednji teden. (jv)
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STALIŠČE DO SPREMEMB ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Sekretariat Skupnosti občin Slovenije je Odboru za infrastrukturo in prostor posredoval stališča do
Predloga zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem
načrtovanju (ZPNačrt-C), - skrajšani postopek. V Skupnost občin Slovenije smo ocenili, da bi
predlagane rešitve lahko poenostavile nekatere posege v prostor in omogočile občinam, da hitreje in
enostavneje rešujejo v mnogih okoljih nakopičene probleme ravnanja s prostorom. Ob tem pa izrazili
željo, da bi zakonodajalec pripravil korenite sistemske spremembe na področju urejanja prostora in
skozi dialog z vsemi vpletenimi akterji pripravil sistemske rešitve, ki bi odpravile nakopičene težave.
Ocenjujemo namreč, da gre za tako pomembno področje, kjer lahko posamični in hitri posegi, pa
četudi dobronamerni v prihodnje povzročijo še dodatne in mnogokrat nepopravljive posledice. (jv)

PLAČLJIVI OGLAS
PODJETJE IŠČE ZEMLJIŠČE
Podjetje v privatni lasti je zaniteresirano za odkup ali najem zemljišča za postavitev Turistično
izobraževalne infrastrukture za dejavnost Poletne šole. Okvirne potrebne površine so 2-3 hektarja
zazidljivih zemljišč, 12-15 hektarjev travnikov in gozda za izvedbo dejavnosti. Dostop do naravnih
kopalnih površin (jezero, reka, ribnik, morje) je izrednega pomena. Občine, ki razpolagajo z
navedenimi pogoji in ki lahko uskladijo namembnost zemljišč s prostorskimi načrti vljudno vabimo,
da nas kontaktirajo na telefon 040 455 998.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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.

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.

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.
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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.

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.

DOPOLNITEV GLEDE POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO
S klikom tukaj lahko dostopate do dopolnitev stališča MPJU glede povračila stroškov prevoza na delo
in z dela na podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ.

VKLJUČITEV OBČINE V ENOTNI ZAKLADNIŠKI RAČUN DRŽAVE
Prejeli smo dopis Davčne uprave RS, v katerem opozarjajo, da se v primeru, da se občina vključi v
enotni zakladniški račun države, spremeni vplačilni račun občine, kar pomeni, da so računi, ki so
vključeni v odločbah in priloženi nalogom za plačilo, bili spremenjeni in so napačni.
Zaradi tega so se pojavile težave pri plačilih UPN pri davčnih zavezancih. Povzroča pa tudi zamude
pri plačilu odmerjenih obveznosti. Prav tako pa mora Davčna uprava v teh primerih spremembe
enotnega zakladniškega računa izvesti dopolnitve programskih rešitev in urediti ustrezne šifrante.
Zato Davčna uprava RS poziva vse občine, da se v primeru spremembe enotnega zakladniškega
računa predhodno posvetuje z Davčno upravo glede zapadlosti obveznosti. Do celotnega dopisa
lahko dostopate na spletni strani SOS.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
APLIKACIJA ZA SAMODEJNO IZDELAVO LOKACIJSKIH INFORMACIJ
IN POTRDIL
Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s vprašanjem glede uporabe aplikacije za
samodejno izdelavo lokacijskih informacij in potrdil za namensko rabo zemljišč.
Zanima jo ali katera izmed občin, ki so do sedaj sprejele novi OPN uporablja aplikacijo za samodejno
izdelavo lokacijskih informacij in potrdil za namensko rabo zemljišč. V kolikor uporabljajo, jo zanima
informacija kateri program uporabljajo občine in kakšne so izkušnje pri takšnem načinu izdelave
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lokacijskih informacij in potrdil. Odgovore občin si lahko preberete tukaj. Primer lok. informacije je
tukaj.

VIŠINA ZNESKA KILOMETRINE ZA OBRAČUNAVANJE PREVOZA
UČENCEV V ŠOLO IN DOMOV
Na Skupnost občin Slovenije se je s vprašanjem glede višine zneska kilometrine obrnila občina članica.
Zanimalo jo je, katero višino kilometrine upoštevajo občine za obračunavanje prevoza učencev v šolo
in domov – za otroke s posebnimi potrebami in prvošolčke, ki nimajo spremstva oz. organiziranega
prevoza. Občino je konkretno zanimalo glede višine zneska kilometrine, kateri znesek uporabljajo
druge občine – ali znižano kilometrino, ali tisto, ki ni obdavčena? Odgovore občin članic lahko
preberete tukaj.

OBSEG STORITEV IN OBČINSKI STROŠKI V PRIMERU T.I. SOCIALNIH
POKOPOV
Skupnost občin Slovenije je prejela dopis glede obsega storitev in občinskih stroškov v primeru t.i.
socialnih pokopov, kjer je zaprošeno za posredovanje podatkov. V skladu z veljavno zakonodajo so
občine zavezane za plačilo pogrebnih stroškov v primeru t.i. socialnih pokopov (pokop pokojnikov, ki
nimajo svojcev ali pa v primerih, ko svojci pokojnikov niso sposobni kriti pogrebnih stroškov).
Ugotovljeno je, da občine različno krijejo tovrstne storitve, upoštevaje krajevni način pokopa. Vsled
temu imajo občine različno določen obseg in znesek plačil pogrebnih storitev socialnih pokopov. Na
osnovi navedenega smo vas prosili za podatke o urejenosti tovrstne problematike v občinah,
predvsem pa:
Kakšen je obseg pogrebnih storitev, ki je v primeru socialnega pokopa pokrit iz občinskih stroškov ter,
ali je določeno kaj so v tem primeru pogrebnih stroški? V kolikšni višini občine krijejo stroške
pogreba?

Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

do

7.12.2012

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST V VRTCU
Občina članica Skupnosti občin Slovenije nas je zaprosila za pomoč glede sistemizacije delovnih mest
v vrtcu in kako imate le-to urejeno v drugih občinah. Konkretno jih zanima kako imate urejeno
sistemizacijo 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? Odgovore nam prosim posredujte do
3.12.2012 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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OBČINA IŠČE RAČUNOVODJO
SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik potrebuje Računovodjo, ki bi nadomeščal delavko med porodniškim
dopustom, torej za določen čas predvidoma od 1. 2. 2013 do 15. 4. 2014. Zanima jih ali je katera od
občin imela Računovodjo zaposleno za določen čas, in bi lahko zdaj nadaljevala delo v njihovi Skupni
občinski upravi (pomembne so izkušnje). Kontakt: mojca@vojnik.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
04.12. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Obveščamo vas, da bo 10. seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije potekala 4. decembra 2012 v
Trbovljah. Vabilo

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.

06.12. / SESTANEK NA TEMO ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Obveščamo vas, da bo 6. 12. 2012 ob 9.00 uri potekal usklajevalni sestanek na temo predloga Zakona o
kmetijskih zemljiščih. V primeru, da bi nam želeli sporočiti vaše mnenje ali predloge in pobude lahko
to storite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 5.12.2012.

17.12. / PROBLEMATIKA MRLIŠKIH PREGLEDOV IN OBDUKCIJ V
OBČINAH
Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju s predstojnikom Inštituta za sodno medicino, prof. dr.
Jožetom Balažicem in sekretarko Ministrstva za zdravje RS, Heleno Petek – Kos vljudno vabimo na
delovni posvet z naslovom »PROBLEMATIKA MRLIŠKIH PREGLEDOV IN OBDUKCIJ V
OBČINAH«, ki bo potekal v ponedeljek, 17.12.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v Ljubljani. Vabilo,
prijavnica
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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.

KOHEZIJSKE NOVIČKE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je za vas pripravilo novembrsko številko Kohezijskih
novičk, ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih praks in druga obvestila.

39. REDNA SEJA VLADE RS, 29.11.2012
UREDBA O PODPORAH ELEKTRIČNI ENERGIJI, PROIZVEDENI IZ
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE
Na seji je bila izdana Uredba o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije. Uredba prinaša spremembo višine podpor za fotovoltaične proizvodne
naprave, ki bodo priključene na omrežje po 1.12.2012.
Po novem je določeno, da se mikro fotovoltaične proizvodne naprave do 5 kW, ki so priključene za
števcem v stavbi, doda bonus 5 % zaradi pozitivnega vpliva na omrežje, ki ga v takih primerih ni
potrebno krepiti in razširjati.
Sprememba podporne sheme bo imela učinek na proizvodne naprave, ki jih bodo investitorji
priključili na omrežje po 1.12.2012. (Vir: Vlada RS, ur)

INFORMACIJA O PREDLAGANIH REŠITVAH ZA REALIZACIJO 187.
ČLENA ZAKONA O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC GLEDE
OMEJITVE ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA
Vlada se je seznanila z informacijo predlaganih rešitvah za realizacijo 187. člena Zakona o
uravnoteženju javnih financ ter določila besedilo predloga aneksa h Kolektivni pogodbi za
negospodarske dejavnosti v RS in besedila predlogov aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti in
poklicev. Obenem pa s sklepom pooblašča pogajalske skupine za posamezne kolektivne pogodbe za
pogajanja za sklenitev aneksov in pristojne ministre za podpis usklajenih aneksov. (Vir: Vlada RS, ur)
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PRISTOJNOST NA PODROČJU POGREBNIH IN POKOPALIŠKIH
DEJAVNOSTI
Vlada RS je sklenila , da je za pripravo splošnih in posamičnih aktov s področja pogrebnih in
pokopaliških dejavnosti pristojno MGRT. (Vir: Vlada RS, ur)

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

21.2.2013.

Razpisna

dokumentacija

je

na

voljo

na

spletnih

straneh:

http://www.cmepius.si/razpisi/com13.aspx. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Uršo
BAJŽELJ, Višja svetovalka področja CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana - T: +386-1-620-94-56,
F: +386-1-620-94-51, E: ursa.bajzelj@cmepius.si, W: http://www.cmepius.si.

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.
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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.
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.
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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 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.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SOS SE JE UDELEŽILA LETNEGA SREČANJA EVROPSKE ENERGETSKE
NAGRADE
Skupnost občin Slovenije se je v okviru projekta MEDEEA udeležila letnega srečanja Evropske
energetske nagrade, ki je bilo 26. in 27. novembra v Bruslju. Prvi dan je bila organizirana letna
skupščina organizacij, ki uporabljajo orodje evropske energetske nagrade. V okviru skupščine so bila
nagrajena mesta in občine, ki so prejele zlato nagrado (dosegle več kot 75% možnih točk). Naslednji
dan je potekal seminar, na katerem so bili predstavljeni projekti v katerih se uporablja revizijsko
orodje za energetsko učinkovitost na področju Mediterana in v Maroku. V nadaljevanju je potekala
razprava, v kateri je bilo izpostavljena želja, da se tesneje poveže revizijsko orodje EEA ter Konvencija
županov. Orodje EEA nudi dobro podlago za primerjavo med občinami. (MM)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
POGOSTA VPRAŠANJA O ERASMUS IN NJEGOVEM FINANCIRANJU
Evropska komisija je 23. oktobra zaprosila Svet in Evropski parlament za nujna dodatna sredstva za
premostitev primanjkljaja v proračunu Evropske unije za leto 2012, ki znaša devet milijard evrov. Če
teh sredstev ne bo prejela, bo ogroženih več programov financiranja, med drugim vodilni program
Erasmus za izmenjavo študentov (IP/12/1137). Komisija v predlogu spremembe proračuna navaja
primanjkljaj v višini 180 milijonov evrov v programu vseživljenjskega učenja, od česar je 90 milijonov
evrov potrebnih za poravnavo obveznosti do študentov Erasmus. Poleg tega primanjkujeta 102
milijona evrov za raziskovalce v okviru dejavnosti Marie Curie.
Svet, Komisija in Parlament se o finančnem primanjkljaju, ki vpliva na te in druge programe, med
seboj redno posvetujejo, vendar še niso dosegli soglasja.
Program Erasmus študentom v visokošolskem izobraževanju omogoča, da preživijo od 3 do 12
mesecev v drugi evropski državi, pri čemer gre lahko za študij ali delovno prakso v podjetju ali drugi
organizaciji. To možnost ima vsak študent, vpisan v sodelujočo visokošolsko ustanovo v eni od 33
sodelujočih držav (države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn, Norveška, Švica in Turčija).
Erasmus je del programa Evropske unije za vseživljenjsko učenje, za njegovo financiranje pa se
nameni več kot 40 % sredstev tega programa, ki zajema še programe Leonardo da Vinci (poklicno
izobraževanje in usposabljanje, najmanj 25 % proračuna), Comenius (šolsko izobraževanje, najmanj 13
% proračuna) ter Grundtvig (izobraževanje odraslih, najmanj 4 % proračuna). Več si lahko preberete
tukaj. (vir: EK)

BARROSO NA PLENARNEM ZASEDANJU OR O PREDNOSTNIH
NALOGAH ZA LETO 2013
Na dnevnem redu zasedanja Odbora regij so med mnenji članice in člani obravnavali tudi prihodnost
kohezijske politike, proračun EU in okoljska vprašanja. Le nekaj dni po tem, ko državam članicam EU
ni uspelo doseči dogovora o evropskem proračunu, je predsednik Evropske komisije José Manuel
Barroso v govoru na plenarnem zasedanju Odbora regij predstavil delovni program Komisije in
prednostne naloge za leto 2013.
Člani OR so nato sprejeli mnenje o skupnem strateškem okviru kohezijske politike po letu 2014, ki ga
je pripravil Marek Woźniak. V razpravi je sodeloval tudi poslanec Evropskega parlamenta Lambert
van Nistelrooij, soporočevalec o isti temi v Parlamentu. Beseda je tekla še o drugih pomembnih
vprašanjih, povezanih s prihodnostjo kohezijske politike, ki temeljijo na mnenju o lokalnem razvoju,
ki ga vodi skupnost, in mnenju o kodeksu ravnanja glede partnerstva. Več o plenarnem zasedanju
Odbora regij si lahko preberete tukaj. (vir: OR, MM)
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