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NOVIČKE SOS
12. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V četrtek, 28. marca 2013 je v Čatežu ob Savi potekala 12. seja Predsedstva SOS.
Predstavnici Ministrstva za zdravje, Doroteja Novak Gosarić, mag. farm. in Branka Stražišar, univ.
dipl. prav., sta predstavili Predlog Zakona o lekarniški dejavnosti. Članice in člani Predsedstva SOS so
opozorili na številne pomanjkljivosti, predvsem obžalujejo, da pripravljavci predloga zakona k
pripravi le-tega niso povabili predstavnike občin. Problematična je določba predloga, ki predvideva
nacionalizacijo lekarn, člen, ki opredeljuje razmerje med razdaljo in številom prebivalstva in drugi.
Poudarili so, da država ne more tako podrobno in jasno zaznavati potreb prebivalstva v neki majhni
občini ter pojasnili, da se dobiček iz lekarniške dejavnosti, vrača v občinsko blagajno, kjer se smiselno
in namensko porabi. Strinjali pa so se, da je smiselno, da se dobiček iz te dejavnosti namensko porabi.
Predsedstvo SOS je sprejelo sklep, da se s pripombami dopolnjen Predlog Zakona o lekarniški
dejavnosti pošlje na Ministrstvo za zdravje ter se zahteva javna razprava, javna obravnava ter javna
predstavitev predloga, pri čimer se pričakuje, da bodo pripombe upoštevane.
Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
Predsedstvo pri obravnavi uredbe ni bilo enotno, sprejelo pa je po daljši razpravi naslednje sklepe: da
se pristojno ministrstvo pozove, da to nemudoma pristopi k popravkom sprejete uredbe, in te
popravke pripravi in v skladu skupaj z reprezentativnimi združenji, da pristojno ministrstvo pripravi
zakonodajne okvire, po katerih se ravnanje s prostorom prenese na občine ter, da skupnost predlaga,
da pristojno ministrstvo nujno preuči zakonitost sprejetih odločb, katerim je bila za podlago sprejeta
uredba v obdobju med 9 in 20. marcem Hkrati je predsedstvo zahtevalo, da se pripravi predlog, s
katerim se pristojnost nad prostorom prenese na občine. Od pristojnega ministra se bo zahtevalo
preučitev predlogov, ki so bili na podlagi uredbe posredovan in jih v skladu z veljavno zakonodajo
tudi razveljavi.
Predsedstvo se je seznanilo še z gradivom za redno letno Skupščino SOS, delom komisij in delovnih
skupin SOS, prestrukturiranjem delovne skupnosti Alpe- Jadran, potrdili so imenovanje novih članov
v Komisijo za gospodarske javne službe, Komisijo za zaščito in reševanje ter Komisijo za občinsko
redarsko službo. Sprejet pa je bil tudi sklep o ustanovitvi dveh delovnih skupin: Notranje revizije in
Vaških vrtov. Na seji je Tanja Čajavec, študentka doktorskega študija poslovne informatike na
področju avdio- video hrambe, predstavila zakonsko skladno snemanje sej občinskega sveta glede
katerega je bilo sklenjeno, da se občinam posredujeta anketa in vprašalnik. (PA)
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ZAKLJUČNA KONFERENCA LOCPART
V Biogradu na moru je
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programa

so
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pomočjo
''Evropa

za

državljane''. Kot uvod v
konferenco, smo v petek
22.

marca

organizirali

jadralno regato, na kateri je vseh deset posadk izkazalo znanja in spretnosti ne samo jadranja, temveč
tudi mreženja in so zato na večernem druženju vsi prejeli pokale za svoje kategorije. Vseeno moramo
izpostaviti zmagovalno ekipo Občine Dornava, ki je prva prijadrala skozi cilj in se dokazala tudi kot
vodilna občina v posebni kategoriji animacije. Mestno občino Maribor so zastopali mladi, kot se za
kulturno prestolnico mladih spodobi in če bi podeljevali pokale za mreženje, bi šel zagotovo v roke
Mariborčanov. Morda za tiste, ki se dogodka niste mogli udeležiti ni odveč napisati, da je bilo v petek
in soboto v Biogradu jasno nebo in 15 stopinj Celzija .
Predstavniki slovenskih in hrvaških mest in občin so na konferenci, ki je sledila drugi dan, 23. marca,
predstavili svoje skupne projekte. Občina Šempeter Vrtojba je predstavila uspešne projekte,
sofinancirane iz EU skladov, medtem ko je Občina Šmartno pri Litiji predstavila projekt LAGEX, ki ga
je s partnerskim Brezničkim Humom iz Hrvaške izvedla novembra 2012. Skupne slovensko – hrvaške
projekte je predstavil tudi predstavnik občine gostiteljice Biograd na moru. Zanimiv projekt je
predstavila tudi Občina Medulin in Lepoglava. Organizatorji smo predstavili novo orodje za iskanje
projektnih partnerjev - spletni portal »Lokalna partnerstva« (http://www.locpart.eu/) in publikacijo
s primeri uspešnega sodelovanja »Hvraško-slovenska lokalna partnerstva za Evropo državljanov: mi
sodelujemo, kaj pa vi?«. Publikacijo smo z redno pošto poslali tudi vsem občinam. (SK)

PRIPOMBE NA PREDLOG UREDBE NATURA 2000
V petek, 29. marca smo na MKO iz Skupnosti občin Slovenije poslali po elektronski pošti Pripombe na
predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih
Natura 2000) in dodatne pripombe v torek, 2. aprila. Ministrstvo je predhodno že objavilo informacijo
o usklajevanju predloga z občinami, ki je bilo po oceni SOS dobro izvedeno, saj smo na SOS prejeli
veliko odgovorov iz občin, da so bile njihove pripombe že upoštevane. Le pet občin je sporočilo, da
njihovi predlogi niso bili upoštevani in da so zaradi tega zaskrbljeni glede nadaljevanja že pričetih
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aktivnosti in bodočega planiranega razvoja. Ker se posamezne pripombe nanašajo na tista območja, ki
so za občine strateško pomembna za nadaljnji prostorski in gospodarski razvoj, smo ministrstvo
prosili in pozvali, da še enkrat namenijo posebno pozornost tem območjem in skupaj z občinami
poiščejo ustrezne rešitve. (SK)

SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR
V sredo, 27. marca 2013, je v prostorih Mestne občine Maribor potekala seja Komisije za prostor, kjer
so člani in članice obravnavale Uredbo razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje. Ugotovljeno
je bilo, da je uredba slaba, saj so nekateri deli v nasprotju z nekaterimi sedaj veljavnimi zakoni. Hkrati
uveljavitev 8. člena uredbe je v prvi različici omogočala legalizacijo objektov za nazaj, kar je
nesprejemljivo ter državljane napotuje k nespoštovanju zakonov. Uredba posega v izvirno pristojnost
občin, ki so sicer pristojne, da same skrbijo in načrtujejo svoj prostorski razvoj.
Komisija za prostor je predlagala predsedstvu, da skupnost pristopi k pripravi ustavne presoje
Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in se tako razveljavijo opravljene
legalizacije objektov na črno izgrajenih objektov med 9. in 20. marcem 2013. Pristojno ministrstvo pa se
pozove, da skupaj z reprezentativnimi združenji občin ter zainteresirano javnostjo pripravi novo
uredbo. (PA)

KODEKS RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV
Na spletni strani SOS smo objavili predlog Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov, ki je kot
vzorec pripravljen za sprejem na občinskih oz. mestnih svetih občin članic. Po priporočilu predsedstva
Skupnosti občin Slovenije, ki je občinam članicam priporočilo, da se Kodeks ravnanja izvoljenih
predstavnikov na lokalni ravni obravnava na eni izmed prihodnjih sej občinskega oz. mestnega sveta,
smo občine zaprosili za posredovanje sprejetega kodeksa, kar smo tudi objavili na naše spletni strani.
Vljudno prosimo tiste občine, ki boste kodeks obravnavale oz. ste ga že sprejele, da nam posredujete
sprejete in podpisane skenirane kodekse, da jih lahko objavimo tudi na spletni strani SOS.

SEZNAM POBRATENJ
Sekretariat SOS vodi evidenco pobratenj med slovenskimi občinami z občinami in mesti v tujini.
Seznam je dostopen na spletni strani SOS. Vsem občinam je sekretariat po elektronski pošti poslal
seznam v dopolnitev. Občine so dobrodošle, da morebitne spremembe sporočijo kadar sklenejo novo
partnerstvo, vsake toliko pa bo tudi sekretariat z elektronskim sporočilom občine opomnil. Vaše
dopolnitve ali popravke lahko pošljete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)

PREDLOG O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O CESTAH
NALAGA NOVE OBVEZNOSTI OBČINAM!
Skupnost občin Slovenije je na MZIP ter v državni zbor posredovala pripombe na Zakon o
spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. SOS je izpostavil nestrinjanje s členi, ki nalagajo
dodatne finančne obveznosti občinam. Prav tako smo opozorili, da v kolikor na občine prelagajo
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naloge, morajo v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi zanj tudi zagotoviti finančna sredstva. SOS
je v nadaljevanju posredoval podrobne pripombe na posamezne člene. (MM)

OBČINSKI REDARJI BODO DOBILI DOSTOP DO APLIKACIJE ERISK
V četrtek 28. marca smo se predstavniki Skupnosti občin Slovenije s predstavniki MNZ-ja dogovorili,
da bodo redarjem omogočili dostop do aplikacije eRisk. Tako bodo občinski redarji (in prekrškovni
organi) lahko dostopali do podatkov, za katere imajo pooblastilo v skladu z Zakonom o prekrških..
Ključen podatek, do katerega bodo sedaj imeli občinski redarji dostop bo slika osebe. Do sedaj so imeli
občinski redarji dostop do slik oseb, ki so imeli izdano novo vozniško dovoljenje. Občinski redarji
bodo lahko na podlagi slike preverili izjavo kršitelja (da ni vozil avtomobila v času prekrška) oz. bomo
lahko preverili podatek, da je vozilo vozil njegov sorodnik. Ta podatek so sedaj pridobili uradno
preko upravnih enot, kar jim je povzročilo veliko dela. Prav tako aplikacija omogoča iskanje oseb po
več kriterijih (ime+priimek, priimek + datum rojstva…). Na sestanku smo predstavnike MNZ-ja
opozorili, da naj občinam ne omejujejo dostopa do podatkov, zaradi skrbi pred možnimi zlorabami,
temveč naj poskrbijo za ustrezno varnost osebnih podatkov in povečajo kontrolo. (MM)

USLUŽBENSKI SISTEM V JAVNI UPRAVI
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z gospo Štefko Korade Purg, sekretarko na Ministrstvu za
pravosodje in javno upravo, izvedla delovni posvet na temo uslužbenskega sistema v javni upravi.
Seminar je potekal v torek, 26. marca 2013 v Ljubljani. Predstavnikom občin je bil predstavljen plačni
sistem, organizacija in sistemizacija delovnih mest, postopki in obveznosti zaposlovanja ter napake, ki
se pojavljajo v praksi. Gospa Štefka Korade Purg je odgovarjala na vprašanja, ki so jih ji zastavili
udeleženci in s tem odpravila dvome glede pravnih podlag, sistemizacije delovnih mest, notranje
organizacije, postopka sprejemanja aktov in veljavnosti. (ur)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ZAKONA O KMETIJSKIH Z EMLJIŠČIH
Prejeli smo dopis Ministrstva za kmetijstvo in okolje s spremembami in dopolnitvami Zakona o
kmetijskih zemljiščih ter gradivo za razpravo. Ker trenutna ureditev predvideva dolgotrajen postopek
za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč, poleg tega ne zagotavlja finančnih sredstev za
financiranje strokovnih podlag, ki so podlaga za določitev teh zemljišč, se zato predlaga sprememba
Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo podlaga za čimprejšnjo določitev trajno varovanih kmetijskih
zemljišč. Skupnost občin Slovenije se bo kot predstavnik občin članic udeležila razprave, ki jo
organizira Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, in sicer glede oblikovanja novega koncepta trajno
varovanih kmetijskih zemljišč. Na sestanku se bo dodatno obravnavala problematika Uredbe o
razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje ter o gradnji objektov na kmetijskih zemljiščih.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaša mnenja, predloge in stališča glede sprememb in
dopolnitev Zakona o kmetijskih zemljiščih najkasneje do četrtka, 4.4.2013, do 10.00 ure na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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PREDLOG UREDBE O OBLIKOVANJU CEN PROIZVODNJE IN
DISTRIBUCIJE PARE IN TOPLE VODE ZA NAMENE DALJINSKEGA
OGREVANJA
S strani MGRT smo prejeli v obravnavo Predlog uredbe o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. Vljudno vas naprošamo za
vaše predloge in pripombe v zelo kratkem roku, namreč do 4.4.2013 do 11.00 ure na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si.

OSNUTEK NAČRTA UGOTAVLJANJA POSLEDIC VPLIVA OBMOČIJ
NATURA 2000 IN DOLOČITVE RAZVOJNIH UKREPOV
Na spletni strani MKO smo zasledili Osnutek Načrta ugotavljanja posledic vpliva območij Natura
2000 in določitve razvojnih ukrepov. Vaše pripombe in predloge prosimo posredujte do srede, 10.
aprila 2013 na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

PREDLOG SPLOŠNEGA AKTA O SPREMEMBAH SPLOŠNEGA AKTA O
IZJEMAH PRI IZVAJANJU UNIVERZALNE STORITVE
Prejeli smo predlog Splošnega akta o spremembah splošnega akta o izjemah pri izvajanju univerzalne
storitve (obrazložitev). Z navedeno spremembo želi Agencija za pošto in elektronske komunikacije
Republike Slovenije natančneje definirati pojem javne ceste, saj so izkušnje iz prakse pokazale, da
lahko prihaja do njenih različnih interpretacij, katerih posledica je neenako obravnavanje tistih
uporabnikov poštnih storitev v Republiki Sloveniji, do katerih vodi cesta, ki je označena z oznako
»gozdna cesta, vožnja na lastno odgovornost«.
Z univerzalno poštno storitvijo se vsem uporabnikom poštnih storitev zagotavlja najmanj pet
delovnih dni tedensko najmanj en sprejem in ena dostava na dom ali v prostore vsake fizične ali
pravne osebe. Izjeme določi Agencija s splošnima aktom. Izjeme zaradi oteženega dostopa do
naslovnika ali zaradi skrbi za zdravje in varnost dostavljavca so določene glede na oddaljenost
stanovanja, hiša ali poslovnega prostora od najbližje javne ceste in/ali neprevoznosti javne ceste. V
predlogu splošnega akta izraz javna cesta ne zajema samo cesto, kot jo ureja zakon, ki ureja ceste,
ampak tudi gozdno cesto, kot je sicer urejena v Zakonu o gozdovih (Ur. l. RS, št. 30/1993 s sprem.), ki
je pretežno javnega značaja ter, kar je zelo pomembno, da takšno gozdno cesto prevzema in vzdržuje
lokalna skupnost, da se zagotovi ustrezna prevoznost tudi za dostavo poštnih pošiljk na dom.
Vljudno vas naprošamo, da vaše pripombe, predloge in stališča posredujete najkasneje do 19. aprila
2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .
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POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE IZVAJANJA UREDBE O VRSTAH OBJEKTOV GLEDE
NA ZAHTEVNOST GRADNJE
V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo prejeli pojasnilo Ministrstva za infrastrukturo in prostor
v zvezi z izvajanjem Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje. Pojasnilo glede izvajanja
uredbe za investitorje se nahaja tukaj. s klikom tukaj pa lahko najdete pojasnilo za občine in upravne
enote.

POJASNILO GLEDE PREDHODNE PREVENTIVE DOPUSTNOSTI ŠIRITVE
OBMOČJA STAVBIH ZEMLJIŠČ
Iz Ministrstva za kulturo, Direktorata za kulturno dediščino, smo prejeli pojasnilo občinam glede
predhodne preventive dopustnosti širitve območja stavbnih zemljišč (postopek 29. člena ZPNačrt),
upoštevaje Zakon o varstvu kulturne dediščine. Noveli ZPNačrt-B in ZPNačrt-C sta s prehodnima
določbama občinam omogočili, da izjemoma lahko dopuščajo manjšo širitev območja stavbnih
zemljišč zaradi gradnje posamičnih objektov mimo postopka priprave in sprejema občinskega
prostorskega načrta oziroma njegovih sprememb in dopolnitev- 29. člen ZPNačrt. Z namenom, da ne
bi prihajalo do napačnega razumevanja in izvajanja 29. člena ZPNačrt in Zakona o varstvu kulturne
dediščine, Ministrstvo za kulturo podaja pojasnilo, kako naj občine ravnajo. pojasnilo in prikaz

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

POSTOPEK OMEJITVE DEDOVANJA PRI POKOJNIH OBČANIH
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede postopka omejitve dedovanja
pri pokojnih občanih.
Občino je zanimalo na kakšen način občine članice vodijo postopek omejitve dedovanja pri pokojnih
občanih,

katerim

so

doplačevale

institucionalno

varstvo

in

niso

imeli

nepremičnega

premoženja(posledično nimajo zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v Zemljiški knjigi) od
obvestila o smrti naprej. Omenjeni občani imajo lahko določeno premoženje (delnice, prihranke na
TRR-ju, zadnjo pokojnino na ZPIZ-u), do katerih je upravičena občina. Ste vabljeni na zapuščinsko
obravnavo na podlagi smrtovnice? Občina ima primere občanov, ki so v domu tudi desetletje. Ali
izračunavate višino omejitve dedovanja za vsa leta, kljub temu, da je zapustil malo premoženja, saj se
v naprej ne ve koliko ga je zapustil? Ali imate prakso, da sodišče v postopku preveri koliko sredstev je
na TRR in na ZPIZ-u ter vam predstavi višino premoženja ali občine samostojno preverjate kje vse ima
še premoženje (delnice, več trr-jev), saj je občina imela primere, da zapuščinska razprava ni bila
sklicana, ker pokojni ni imel premoženja, hkrati pa je imela informacijo za sredstva na TRR in ZPIZ-u?
Postopek dotične občine: Ko občino obvestijo o smrti občana v domu, pridobi le ta mrliški list ter ga
posreduje na banko, ki blokira račun. Na upravno enoto posreduje podatke za sestavo smrtovnice v
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kateri navede, da bo podala predlog za omejitev dedovanja. Na sodišče poda predlog za omejitev
dedovanja z izračunom o višini sredstev namenjenih pokojnemu občanu.
Odgovore občin članic lahko preberete tukaj.

SUBSIDIARNA ODGOVORNOST LASTNIKA NAJEMNIŠKEGA
STANOVANJA
Skupnost občin Slovenije se je na občine članice obrnila s vprašanjem, katerega nam je posredovala
občin članica. Zanimalo jo je ravnanje občin v primeru 24. člena Stanovanjskega zakona. 24. člen
Stanovanjskega zakona določa subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja za plačilo obratovalnih
stroškov najemnikov stanovanj. V vezi tega člena je 18.6.2009 tedanje Ministrstvo za okolje in prostor
podalo pojasnilo kdaj nastane obveznost (subsidiarna odgovornost) lastnika, če najemnik ne poravna
obratovalnih stroškov. Ministrstvo v dopisu pojasnjuje, da obveznost lastnika nastane šele po
končanih pravnih in sodnih poteh, vključno z izvršilnim postopkom, ko dobavitelj tudi po teh poteh
ni dobil plačane terjatve, bo lahko od lastnika stanovanja zahteval da to terjatev poravna namesto
najemnika v smislu subsidiarne odgovornosti. Upravniki večstanovanjskih stavb vršijo pritisk na
lastnika neprofitnih stanovanj (občino), da bi lastnik poravnal obratovalne stroške neplačnika pred
zaključenimi izvršilnimi postopki. Zanima nas, kako občine ravnate v teh primerih. Ali upoštevate
navodilo ministrstva iz leta 2009, ali ravnate kako drugače?
Odgovore občin lahko preberete tukaj.

PRAVILNIK O KORIŠČENJU REPREZENTANCE
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice. Vljudno smo naprosili občine
članice, da so posredovale informacije. Občino je zanimalo ali ima katera izmed občin sprejet (vzorec)
Pravilnik o koriščenju reprezentance? Občini bi bilo v veliko pomoč pri izdelavi svojega navodila.
Odgovore občin članic lahko preberete tukaj. Dodatni odgovor občine Maribor - Navodilo o stroških
reprezentance

OBRAČUNAVANJE KILOMETRINE ŽUPANU
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede obračunavanja kilometrine.
Občino članico SOS je zanimalo, kako obračunavate kilometrino županom, ki svojo funkcijo opravljajo
nepoklicno. Na primer: župan se udeleži slovesne podelitve v sosednji občini ali otvoritve za kraj ali
regijo pomembnega objekta, gre na svet zavoda ali svet regije, se udeleži sej svetov in odborov svoje
občine. Ali v teh primerih obračunavate kilometrino? V kakšni višini obračunavate kilometrino? Ali jo
obračunavate skupaj z mesečnim nadomestilom, ki ga župan prejme in torej ustrezno obdavčite?
Odgovore občin lahko preberete tukaj.

PRAVILA RAVNANJA OB UPOKOJITVI ALI OB SMRTI DELAVCEV
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede protokolarnih postopkov.
Občino je zanimalo, ali ima katera izmed občin članic s pravili oziroma navodili urejene protokolarne
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postopke ob upokojitvi delavcev (sprejem pri nadrejenih, darila ob slovesu) ali ob smrti zaposlenih,
bivših zaposlenih, častnih meščanih (pošiljanje sožalja, obešanje žalne zastave, objava osmrtnice) in
kako? Odgovore občin članic lahko preberete tukaj. Dodatno lahko preberete tukaj odgovor občine
Krško.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

DODELITEV SREDSTEV NOVIM DRUŠTVOM
Skupnost občin Slovenije vam v nadaljevanju posreduje povpraševanje glede dodelitev sredstev
novim društvom, ki smo ga prejeli s strani občine članice SOS. Vljudno vas naprošamo, da nam
posredujete odgovore.
Občino zanima kako dodeliti sredstva novim društvom, ki so ustanovljena po izteku razpisa v
določenem letu, ko so sredstva že porabljena – ali mate tudi o dodelitvi teh sredstev pravilnik (torej
kako se izogniti dodeljevanju denarja po poljubni presoji župana ali koga drugega preko donacij). In
koliko po navadi prejme društvo, v kolikor gre za donacijo? Ali ima katera občina pravilnik, ki bi
določal koliko od vsote, ki jo ima občina – župan na voljo (za donacije), se dodeli nekemu novemu
društvu in dejavnosti?
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

4.4.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si .

ODŠKODNINSKA SHEMA ZARADI ŠKODE NASTALE ZARADI
IZGRADNJE JAVNE INFRASTRUKTURE
Občinam članica je na sekretariat Skupnosti občin Slovenije posredovala prošnjo po posredovanju
vprašanja občinam članicam SOS glede odškodninske sheme zaradi škode nastale zaradi izgradnje
javne infrastrukture. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore.
Prosimo za informacije glede naslednje zadeve:
Občina se ob izgradnji javne infrastrukture srečuje s pritožbami in zahtevki poslovnih subjektov
zaradi škode, ki jim nastaja, ker njihovi lokali niso dostopni oziroma so težje dostopni. Občina želi
zadevo urediti enotno, da se ne bi pogajali z vsakim in vsepovsod. V te namene bi pripravila nekakšno
shemo kot način izračuna odškodnine. Ta sredstva bi potem lahko predvidela pri posamezni
investiciji, pogoji bi bili vnaprej znani in do vseh enaki. Občino zanima ali ima katera izmed občin to
področje na kakršen koli način že urejeno?
Vaše

informacije

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

9.

aprila

2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE
Skupnost občin Slovenije se na vas obrača s prošnjo po posredovanju informacij na področju
tujerodnih invazivnih vrst. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore glede na navedeno.
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In sicer ali opravljate kakšne aktivnosti na področju tujerodnih invazivnih vrst (ITV) ali pa jih imate v
načrtu in kaj počnete: odstranjevanje, ozaveščevalne akcije s predavanji ali kaj podobnega? Koliko
denarja namenite takim akcijah, v kolikor jih imate?
Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do 9. aprila 2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
04.04. / INVESTICIJE IN NOVI TRENDI NA PODROČJU KOMUNALE
V okviru Pomladnega sejma, ki bo potekal od 4. do 7. 4. 2013 v Gornji Radgoni, bo tudi letos na
zaokroženem sejemskem sklopu KOGRA predstavljeno področje komunale, urejanja okolja in
ekologije.
Inštitut za javne službe v sodelovanju z Zbornico komunalnega gospodarstva in Skupnostjo občin
Slovenije organizira strokovni posvet na temo: Investicije in novi trendi na področju komunale, Kogra
2013. Posvet bo potekal 4. aprila 2013 ob 9.00 uri v dvorani 1 na pomurskem sejmu. Posvet je
brezplačen, vendar je prijava obvezna. prijavite se lahko preko www.javne-sluzbe.si.
Problematiko in možnosti financiranja potrebne komunalne infrastrukture bomo osvetlili z različnih
zornih kotov: državnega, občinskega in izvajalskega. Predstavili bomo sodobne pristope z vidika
tehničnih in tehnoloških rešitev izvajanja javnih služb ter izkušnje izvajalcev s primeri dobrih praks.

04.04. / SESTANEK NA MKO
S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prejeli vabilo na sestanek, ki bo potekal 4.4.2013 na
Ministrstvu za kmetijstvo in okolje in bo posvečen spremembam Zakona o kmetijskih zemljiščih, ki bo
podlaga za čimprejšnjo določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč. Skupnost občin Slovenije se bo
kot predstavnik občin članic udeležila razprave. Na sestanku se bo dodatno obravnavala problematika
Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje ter o gradnji objektov na kmetijskih
zemljiščih.

05. – 07.04. / SODELOVANJE OBČIN NA SEJMU POS T VIVA
V letu 2013 je od 5. do 7. aprila na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni načrtovana nova prireditev mednarodni sejem pogrebne in pokopališke dejavnosti POST VIVA. Pri projektu sodelujemo tudi v
Skupnosti občin Slovenije.
Kot popestritev sejma je načrtovana posebna fotografska razstava, katero soorganiziramo tudi v SOS,
namreč predstavitev najlepših slovenskih pokopališč. V SOS razstavo prepoznavamo kot možnost za
promocijo za občine in upravljavce pokopališč, zato vas vabimo, da pripravljavcem posredujete
fotografske materiale. Vse podrobnosti se nahajajo tukaj. Program sejma POST VIVA
Kot uvod v sejem Post Viva, bo 5. aprila ob 10.00 uri potekala okrogla miza »Pokopališča in pogrebna
dejavnost skozi prizmo časa«, na kateri bo kot govornik nastopil tudi podpredsednik SOS, Leo
Kremžar. Vabilo na okroglo mizo Za vsa vprašanja in prijave se prosimo obrnite na darja.lampret@ppmb.si.
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07.-09.04. / OBISK EVROPSKIH INSTITUCIJ
Evropska komisija je povabila predstavnike SOS in ZOS da pomagata izbrati 25 predstavnikov občin,
ki se bodo v času od 7. do 9. aprila udeležili izobraževalnega obiska evropskih institucij. Skupnost
občin Slovenije bo tako v Bruselj peljala 12 predstavnikov občin, od tega 3 predstavnike mestnih občin,
3 predstavnike občin s sedežem upravnih enot, 3 predstavnike ostalih občin in 3 predstavnike
Delovne skupine za črpanje EU sredstev. V sklopu obiska, si bodo predstavniki občin ogledali
Evropski parlament, Evropsko komisijo, Odbor regij in Svet Evrope.

09.04. / NOVOSTI NA PODROČJU DDV ZA OBČINE IN NJIHOVE
ZAVODE
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Davčno upravo Republike Slovenije vabi na delovni
posvet, na katerem vam bo predstavnica Davčne uprave RS, Mija Thaler, predstavila novosti, ki jih
prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G),
veljaven od 1.1.2013. Predstavnica Davčnega urada RS bo odgovorila tudi na vaša vprašanja glede
novosti na področju DDV, v kolikor jih boste posredovali na SOS s priloženo prijavnico na posvet ali
preko e-pošte.
Posvet z naslovom NOVOSTI NA PODROČJU DDV ZA OBČINE IN NJIHOVE ZAVODE (ZDDV1G) bo potekal v torek, 9.4.2013 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljanadvorana Horus, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete najkasneje do ponedeljka, 8. aprila 2013,
skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov
Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

11.04. / POSVET ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREKRŠKIH
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospodom Hinkom Jenulljem, vrhovnim državnim tožilcem,
organizira delovni posvet na temo: ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
PREKRŠKIH (ZP-1H). Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta, ki bo v četrtek, 11. aprila 2013 ob
10. uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo
V kolikor bi želeli predavatelju zastaviti vprašanje, na katerega vam bo v okviru predstavitve
odgovoril, nam prosim le-te posredujete najkasneje do torka 9. aprila 2013 na prijavnici, ki jo pošljete
na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu 02 234 15 03.

17.04. / POSVET INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V PRAKSI OBČIN
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Alenko Žaucer, gospo Mojco Komac in gospo Jasno
Duralija, svetovalkami Informacijskega pooblaščenca RS, organizira delovni posvet na temo
informacije javnega značaja v praksi občin. Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo
potekal v sredo, 17. aprila 2013, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska
c. 154, v Ljubljani. Vabilo
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Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete do 15. aprila 2013, skenirane na naslov
metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije,
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

24.04. / PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE
NA ZAHTEVNOST GRADNJE
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
organizira delovni posvet na temo PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV
GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo potekal v sredo, 24. aprila 2013, s pričetkom ob
10.00 uri, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete do torka, 23. aprila 2013, skenirane na naslov
metka@skupnostobcin.si, po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije,
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

25.04. / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
V skladu s sklepom predsedstva SOS, vas obveščamo, da bo redna letna skupščina Skupnosti občin
Slovenije potekala 25.4.2013 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria trend hotela v Ljubljani.
Zato vas vljudno prosimo, da si rezervirate termin. Uradno vabilo z dnevnim redom in ustreznim
gradivom bo dostopno v kratkem.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
05.04. / DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska filantropija že četrtič zapored pripravlja DAN ZA SPREMEMBE s tematskim naslovom
PROSTOVOLJCI ŠIRIMO SOLIDARNOST. Tema letošnjega, že četrtega Dneva za spremembe, ki bo 5.
in 6. aprila, je izmenjava predmetov, s katero bi osnovnošolcem omogočiti, da se udeležijo šole v
naravi. Kaj lahko storite v vaši občini lahko preberete tukaj.

09.04. / BANČNE GARANCIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo organizira seminar »Bančne garancije v postopkih javnega
naročanja«, ki bo dne 9. aprila 2013 v prostorih Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Langusova
4, v Ljubljani, v veliki konferenčni dvorani v prvem nadstropju. Začetek seminarja je ob 9.00 uri,
predvideni zaključek pa ob 11.00 uri. Izvajalci seminarja bodo predstavniki Ministrstva za finance,
Direktorata za javno naročanje in Nove Ljubljanske banke d.d. Seminar je namenjen javnim
uslužbencem, ki vodijo postopke javnega naročanja. Vabilo Ker je število udeležencev omejeno, je
potrebno prijave do srede, 3. aprila 2013 sporočiti na naslov gp.mpju@gov.si.
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11.04. / KONFERENCA SLOVECRO
Objavljamo vabilo s programom in drugimi informacijami za mednarodno konferenco SLOVECRO, ki
bo potekala med 11. in 13. aprilom 2013 v hrvaškem Biogradu na moru. Konferenco pripravlja Inštitut
INEA za jugovzhodno Evropo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in drugimi partnerji.
Namen konference je predstavitev primerov dobrih praks črpanja evropskih sredstev na področjih
turizma, zaposlovanja, gospodarstva, socialnega podjetništva, komunalne infrastrukture, okolja,
športa, izobraževanja, energetike, kulture, kmetijstva in mladih v finančni perspektivi 2007 – 2014.
Konferenca predstavlja odlično priložnost za povezovanje, mreženje in krepitev slovensko - hrvaških
partnerstev na pragu vstopa Hrvaške v EU. Kotizacija znaša 100 € (za prijave do 1.4.), na konferenci bo
zagotovljeno simultano prevajanje, v priponki je tudi ponudba namestitve, ki ni zajeta v kotizaciji.
Prijavite se na e-naslov: slovecro@gmail.com in v prijavi navedite naslednje podatke:
-

ime in priimek udeleženca,

-

naziv, naslov in davčno številko pravne osebe ter

-

e-naslov.

Za dodatne informacije lahko pokličete gospo Blanko Kovačič, tel. 041 209 676. Vabilo, program
četrtek, program petek in sobota, projekti, tehnične informacije, ponudba namestitve.

NOVICE DRUGIH
NOVO SPLETNO ORODJE ZA POMOČ PRI CELOVITEM IN
TRAJNOSTNEM RAZVOJU MEST
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je posredovalo informacijo o novem spletnem orodju - RFSC
za pomoč občinam in mestom pri delu na področju celovitega trajnostnega razvoja. Gre orodje RFSC Reference Framework for European Sustainable Cities – spletnem orodju ki je od konca januarja na
voljo vsem evropskim mestom in lokalnim skupnostim brezplačno in brez obveznosti. Spletno orodje
je bilo ustvarjeno pod okriljem Evropske komisije na zahtevo evropskih ministrov pristojnih za razvoj
mest. Konec aprila 2013 bo na voljo tudi v slovenskem jeziku. Informacija je za občine zanimiva in
koristna, saj te lahko RFSC spletno orodje uporabljajo kot pomoč pri načrtovanju strategij in projektov
trajnostnega urbanega razvoja, kot so npr. urbano in prostorsko načrtovanje, strateški razvojni načrti,
projekti urbane prenove, okoljski projekti, ipd.; za podporo pri preverjanju skladnosti že obstoječih
strategij in projektov z vizijo EU, kakšno naj bi bilo trajnostno in celovito mesto ter podporo pri
spremljanju njihovega uresničevanja zastavljenih strategij in projektov. Informacija z vsemi
povezavami in napotki za prijavo se nahaja na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.
(Vir: MzIP)

MLADI ZA SPREMEMBE
Program Mestni parlament mladih je popolnoma nov program razvit posebej za potrebe Evropske
prestolnice mladih Maribor 2013 in predstavlja simulacijo Evropskega parlamenta. Namen programa
je spodbujati participacijo mladih v demokratičnih sistemih odločanja, pri čemer se bo čim več
odločitev in aktivnosti prepustilo prav mladim.
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Mladi bi se tako naj seznanili z delovanjem Evropskega parlamenta, ter dobili možnost artikuliranja
problemov in predlaganja ukrepov za rešitev le-teh. Parlament bo deloval po odborih, kjer se bodo
obravnavale različne teme (četrtni razvoj, izmenjava dobrih praks, zaposlovanje in neposredna
demokracija). Programu so izrazili podporo vsi slovenski poslanci v Evropskem parlamentu, saj se
zavedajo pomena aktivnega državljanstva, dialoga in participacije, kar program pooseblja.
V Mestnem parlamentu mladih lahko sodelujejo vsi mladi med 19. in 29. letom starosti. Prijave se pa
zbirajo do 30. aprila 2013. Mladi poslanci se bodo tekom dela srečali z evropskimi poslanci in drugimi
znanimi osebnostmi; poskrbljeno bo pa tudi za družabne dogodke, kjer se bodo mladi lahko bolje
spoznali. Simulacija se bo izvajala v drugi polovici leta 2013 in bo vključevala do 15 zasedanj. Zavod
PIP bo pri izvedbi s partnerji imel vlogo Generalnega sekretariata. Gre za organ Evropskega
parlamenta, ki skrbi da delo poslancev poteka nemoteno in skrbi za logistiko delovanja Parlamenta.
Sami smo tako podredili našo vlogo in damo jasno vedeti, da so mladi tisti, ki izvajajo program.
Partnerski organizaciji v Generalnem sekretariatu bosta Mladinski svet Slovenije in Mestni Mladinski
svet Maribor. Pri pripravi in izvedbi programa pa je vključena tudi skupina mladih prostovoljcev, ki
imajo želje pridobiti nova znanja in izkušnje. Več o programu, več o Evropski prestolnici mladih (Vir:
EPM)

ODDAJA PREDLOGOV ZA PRILOŽNOSTNE KOVANCE ZA LETI 2015 IN
2016
Banka Slovenije vabi vse občine k oddaji predlogov za obeležitev pomembnih dogodkov s
priložnostnimi kovanci za leti 2015 in 2016 – vabilo. Vaše predloge lahko posredujete do meseca
septembra 2013 na naslov Banke Slovenije.

KOHEZIJSKE NOVICE ZA MAREC
Tukaj najdete marčevsko številko Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih,
aktualnih razpisih in druge zanimivosti.

2. REDNA SEJA VLADE RS, 28.3.2013
UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST
GRADNJE
Vlada je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje.
Po opozorilih občin in strokovne javnosti je Vlada RS preučila situacijo, ki jo je povzročilo sprejetje in
izvajanje Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje in sprememb osnovne uredbe.
Pri tem je ugotovila, da največ nejasnosti in nezadovoljstva povzroča 8. člen uredbe, ki določa pogoje
za umestitev nezahtevnih in enostavnih objektov v prostor in s katerim je država v nekaterih primerih
posegla v izvirno pristojnost občin na področju prostorskega načrtovanja. Zato je sprejela Uredbo o
spremembah Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, s katero je črtala 8. člen.
Tako ni več nobenega dvoma, da se za umeščanje objektov v prostor uporabljajo izključno določbe
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veljavnih prostorskih aktov občin. S tem pa je tudi jasna odgovornost občin, da zagotovijo ustrezne
podlage oziroma sprejmejo ustrezne ukrepe za ureditev problematike.
Če bo potrebno, bodo pripravljene zakonodajne rešitve na področju urejanja prostora, graditve
objektov in varstva kmetijskih zemljišč ter tudi druge relevantne področne zakonodaje, ter Državnega
prostorskega reda, kar izhaja tudi iz zavez, ki jih je sprejela ta vlada. Ob tem bo pripravljena še ena
sprememba obravnavane uredbe, ki bo upoštevala pravila kakovostne in transparentne priprave
predpisov, tudi z vključevanjem in upoštevanjem vse zainteresirane javnosti.
Sprememba uredbe poudarja ključno odgovornost občin, da na svojem območju določijo zahteve in
pogoje, ki morajo biti izpolnjeni za umestitev vseh objektov, tudi enostavnih in nezahtevnih objektov
v prostor. Za nekatere občine to pomeni sprejete novih ali spremenjenih prostorskih aktov, saj se ne
bodo več mogle sklicevati na t.im. ureditev te tematike s strani države. (Vir: Vlada RS, ur)

PROGRAM FINANCIRANJA PRORAČUNA RS ZA LETO 2013
Vlada Republike Slovenije je na spremenila sklep št. 41003-1/2013/7 dne 1. 2. 2013 – Program
financiranja proračuna RS za leto 2013. S čimer je za njegovo izvedbo pooblastila MF.
Predlog spremembe sklepa Vlade za črtanje druge točke je skladen 84. členu Zakona o javnih financah,
saj le ta določa, da o izvedbi zadolževanja odloča minister pristojen za finance na podlagi letnega
programa financiranja, ki ga sprejme Vlada. (Vir: Vlada RS, ur)

SOGLASJE ZA SKLENITEV POGODB O ZAPOSLITVI NA POLOŽAJNIH
DELOVNIH MESTIH
Vlada je na seji dala soglasje za sklenitev pogodb o zaposlitvi na položajnih delovnih mestih v organih
državne uprave in za sklenitev pogodb o zaposlitvi za delovna mesta, vezana na osebno zaupanje
funkcionarja. In sicer soglasje ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, upravnim enotam in
vladnim službam za zaposlitev uradnikov na naslednjih položajih:
-

generalni direktor in generalni sekretar v ministrstvu,

-

direktor organa v sestavi ministrstva,

-

načelnik upravne enote,

-

direktor vladne službe.

Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) določa v poglavju 8.3. Omejitve zaposlovanja, omejitve
sklepanja pogodb in druge omejitve v javnem sektorju, da je zaposlovanje dovoljeno na podlagi
soglasja, ki ga mora uporabnik proračuna pridobiti pred začetkom postopka zaposlitve. Soglasje je
tako potrebno pridobiti tudi za položaje v državni upravi (generalni direktor, generalni sekretar,
direktor organa v sestavi, direktor vladne službe in načelnik upravne enote), ki so vezani na mandat
in za sklenitev pogodbe o zaposlitvi, vezani na osebno zaupanje funkcionarja (delovna mesta v
kabinetih). Soglasje za navedene zaposlitve za določen čas v kabinetih funkcionarjev izda vlada na
podlagi 186. člena ZUJF. (Vir: Vlada RS, ur)
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AKTUALNI RAZPISI
SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V OBMOČJU IZVAJANJA
ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

CIP - EIP - CLUSTERS AND ENTREPRENEURSHIP IN SUPPORT OF
EMERGING INDUSTRIES – 2013
Evropska komisija v okviru 7. Operativnega programa (Raziskave in inovacije) razpisuje finančna
sredstva za regionalni gospodarski razvoj in reševanje družbenih izzivov, kot so zmanjšanje emisij
CO2, izboljšanje učinkovitosti virov in varovanje okolja ter boljše učinkovitosti izrabljanja gozdov in
lesarske industrije s ciljem omogočiti preoblikovanje obstoječih industrijskih vrednostnih verig in
ustvarjanje novih vrednostnih verig ter inovacij na področju storitev, ki pomagajo spodbuditi
inovativnost. Financirani ukrepi so medsebojno seznanjanje s politiko, sodelovanje in mreženje ter
podjetniške podporne aktivnosti. Upravičenci so lokalni in regionalni organi ter mala in srednja
podjetja. Med upravičene regije spadajo države EU, države kandidatke (Hrvaška, Makedonija, Srbija
in Črna Gora), Švica, Irska, Lihtenštajn, Norveška, Države EGP in Evropska ekonomska skupnost.
Rok za oddajo vlog je 18. april 2012. Predvidena višina sredstev znaša 4.250.000 EUR. Višina
sofinanciranja je do 95% upravičenih stroškov. Več informacij!

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma
25.1., objavilo nov javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2.
agromelioracije na komasacijskih območjih. Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova tega ukrepa so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih
območjih. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji za predmet
podpore št. 1. komasacije, so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije. Vlagatelji za premet
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podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del
agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.
Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu
dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje... in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja... oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na
internetni strani, vsak dan v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo popravek javnega razpisa za ukrep 125 - Izboljšanje in
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1.
komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. V javnem
razpisu se na strani dve v točki 1 Objava in zaključek javnega razpisa in Vnos vlog v prijavni obrazec
in predložitev vlog ter na strani 12 v točkah 10.1 in 10.4 spremeni datum zaprtja javnega razpisa, in
sicer iz 27. 3. 2013 na 30. 4. 2013, ter datum vnosa vlog v prijavni obrazec iz 11. 3. 2013 na 10. 4. 2013.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE: PROJEKTI PREBIVALCEV IN PODPORNI
UKREPI
Objavljena sta razpis prijavna dokumentacija za program Evropa za državljane, za Projekte
prebivalcev in Podporne ukrepe. Tudi pri teh dveh ukrepih velja, da od letošnjega leta dalje ob sami
prijavi ni potrebno pošiljati dokumentov po pošti. Pri obeh ukrepih se elektronski prijavnici pripneta
častna izjava in proračun. Razpis in prijavno dokumentacijo za Projekte državljanov najdete tukaj.
Razpis in prijavno dokumentacijo za Podporne ukrepe najdete na spletni strani Evropske Komisije.
Rok za prijavo za ukrepa 2.1 in ukrep 2.2 je 1. junij 2013.

RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več.
Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
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1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.

RAZPIS S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA IN ČIŠČENJA MORJA
S strani URSZR smo bili obveščeni, da je Evropska komisija objavila razpis s področja zaščite in
reševanja in čiščenja morja. Rok za prijavo je 12.4.2013. dopis URSZR, besedilo razpisa

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNIH ŠOL, VRTCEV IN
ZDRAVSTVENIH DOMOV V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«. Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih
stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje, v
naslednji vsebini: energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih
gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). Po tem
razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega
razpisa (1.2.2013) še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to
potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis
pogodbe z izbranim izvajalcem. Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne
skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept (LEK). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih
namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so stroški gradnje, stroški nakupa in vgradnje
opreme, stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora. S sredstvi evropske kohezijske
politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Sredstva
se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina
razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega
razpisa.

MEDNARODNE NOVICE SOS
DELOVNA SKUPINA ZA TRAJNOSTNI TURIZEM PRI NALAS
V občini Sveti Križ
Začretje na Hrvaškem
se je 27. in 28. aprila
2013 sestala delovna
skupina za trajnostni
turizem

pri

mreži

NALAS. Srečanja se je
udeležila

tudi

predstavnica

SOS.

Delovna
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pripravila osnutek izhodiščnega dokumenta oz. listine, ki opredeljuje vizijo trajnostnega turizma v
jugovzhodni Evropi iz perspektive lokalnih skupnosti, cilje, deležnike in vlogo NALAS-a pri
uresničevanju ciljev in približevanju viziji. Partner NALAS-a, to je italijanska asociacija občin ANCI,
bo do začetka maja pripravil besedilo, ki ga bodo članice delovne skupine uskladile. ANCI bo
pripravil tudi osnutek priročnika oz. orodja (Toolkit) za občine, kako se lotiti strateškega planiranja
razvoja trajnostnega turizma. Draft tega orodja prejmemo članice v usklajevanje do konca maja. Na
srečanju se je delovna skupina seznanila tudi s primerom iz prakse in sicer z razvojem turistične
kmetije, kjer so bili nastanjeni ter politikami hrvaške države, pokrajine, občine pa tudi EU do razvoja
dopolnilnih dejavnosti v kmetijstvu in finančnimi ter drugimi spodbudami. Nastajajoči dokumenti
bodo predstavljeni na konferenci, ki bo predvidoma meseca junija v Rimu, v okviru projekta SeeNet, v
katerem pa žal Slovenija in tudi ne SOS ne sodelujeta. (SK)

NAJAVA SEJMA OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike Hrvaške
(UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, bodo letos
organizirali mednarodni sejem občin jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in
Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
NEXPO povezuje združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz
jugovzhodne Evrope, ter spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za
regionalno povezovanje, spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
Tema NEXPO 2013 je evropska integracija. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim oblastem, da se
sestanejo s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje potencialnih vlagateljev za
občinske projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije. Pričakovati je, da
bo letos v Športnem centru Zamet v Reki, sodelovalo več kot 4000 udeležencev, saj bo razstavni
prostor v velikosti 4000 m2, brezplačno odprt za javnost.
Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013.
Za več informacij vas vabimo na spletno stran: http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat
SOS.
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KATERI SO CILJI EU NA PODROČJU OBNOVLJIVE ENERGIJE?
Direktiva o obnovljivih virih energije iz leta 2009 določa zavezujoče cilje na področju obnovljive
energije. Glavni cilj je, da bi obnovljiva energija v EU do leta 2020 predstavljala 20 % skupno
porabljene energije. Vse države članice morajo doseči svoje posamezne cilje glede deleža obnovljive
energije v skupni porabi energije. Poleg tega morajo doseči skupen cilj, in sicer 10-odstotni delež
obnovljive energije v prometnem sektorju.
Te cilje je mogoče doseči s povečanjem deleža energije iz obnovljivih virov, vključno z vetrno (na
kopnem in na morju), sončno (toplotno, fotovoltaično in koncentrirano) in vodno energijo, energijo
plimovanja, geotermalno energijo ter energijo iz biomase (biogoriva in tekoča biogoriva). Z
izpolnitvijo ciljev na področju obnovljive energije bi se zmanjšali onesnaževanje, emisije toplogrednih
plinov in stroški proizvajanja obnovljive energije, hkrati pa bi se povečala raznolikost oskrbe z
energijo in zmanjšala odvisnost od nafte in plina.
V skladu z zahtevami za poročanje iz Direktive o obnovljivih virih energije bi bilo treba poročilo
objaviti vsaki dve leti. Namen tega poročila o napredku je oceniti dosežen napredek držav članic pri
spodbujanju in uporabi obnovljive energije za izpolnitev ciljev za leto 2020. Poleg tega poročilo
obravnava trajnostni sistem biogoriv in tekočih biogoriv, ki se uporabljajo v EU, ter gospodarske,
socialne in okoljske vplive uporabe teh goriv. Celotno poročilo si lahko preberete tukaj. (vir:EU)
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