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razpis mora biti oddana do 31.10.2011. Eden od pogojev za pridobitev sredstev na razpisu je, da 
je projekt s katerim se občina prijavlja, uvrščen v načrt razvojnih programov občine. S tem si 
MOL pridobi možnost črpanja sredstev iz Kohezijskega sklada EU. Predmet javnega razpisa je 
dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne 
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1. Finančne spodbude so namenjene občinam za 
naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in 
regulatorjev ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Prenova lahko vključuje investicijsko 
vzdrževalne posege in rekonstrukcije obstoječih objektov javne razsvetljave za povečanje 
energetske učinkovitosti sijalk in svetilk. V okviru tega razpisa se sofinancira investicije, ki 
izpolnjujejo pogoje, določene v Pravilniku o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe 
obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 89/08 in 25/09). Sofinanciranje se v okviru 
javnega razpisa vrši v obliki subvencij. Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov 
vrednosti upravičenih stroškov operacije. Od skupne višine sofinanciranja predstavljajo 
namenska sredstva Kohezijskega sklada, opredeljena v okviru prednostne usmeritve 
»Učinkovita raba električne energije«, v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in 
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Trajnostna raba energije« 
85% - ni delež in slovenska udeležba v okviru iste prioritete 15% - ni delež. Subvencije so 
predvidene v okviru državnega proračuna na NRP št. 2111. 
 
Namen razpisa je povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave, ki se doseže z 
zamenjavo tehnološko zastarelih ter potratnih svetilk in vgradnjo sodobnih energetsko varčnih 
in okolju prijaznih svetilk ter krmilno regulacijske opreme. Cilj je, da se s prenovo javne 
razsvetljave doseže ekonomično zmanjšanje porabe elektrike. Mestna občina Ljubljana se bo na 
razpis prijavila s projektom  rekonstrukcije javne razsvetljave na območju Celovške ceste od 
križišča z Litostrojsko ulico do Celovške ceste na območju Selanovega trga. Celotna vrednost 
projekta je ocenjena na 414.121 EUR, od tega naj bi največ 50% sredstev pridobili iz virov 
Kohezijskega sklada in državnega proračuna. Sredstva za lastno udeležbo MOL v višini 
289.127 EUR, se zagotovijo z rebalansom proračuna MOL za leto 2012, sredstva za projektno 
dokumentacijo pa z rebalansom proračuna za leto 2011. Projekt naj bi bil končan do konca leta 
2012. 
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