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NOVIČKE SOS
PREDSEDNIK SOS O NAPOVEDI UKINJANJA OBČIN
V tem tednu je v javnost pricurljala novica, da minister za notranje zadeve, dr. Gregor Virant meni, bi
v Sloveniji lahko shajali približno s sto občinami. Zmanjševanje števila občin pa bi bilo smiselno še
pred naslednjimi lokalnimi volitvami, ki bodo prihodnje leto. Kot je minister pojasnil za STA, bodo na
ministrstvu pripravili koncept, ki ga bodo dali v razpravo županom in koaliciji. Ta koncept bi po
njegovih besedah lahko bil pripravljen že v juniju.
Ob takšnih napovedih je predsednik Skupnosti občin Slovenije za medije povedal, da predlogu ni
naklonjen in bi z drugimi ukrepi dosegli večje finančne učinke. Dr. Ivan Žagar je prav tako povedal,
da združevanje občin ni prvi in najbolj nujen korak, ampak so za iskanje prihrankov še številne druge
možnosti. V vseh občinskih upravah je namreč zaposlenih 4000 do 5000 ljudi in ne verjame, da bi se
njihovo število z združevanjem občin bistveno zmanjšalo, saj bodo morale biti naloge kljub temu
opravljene. Sam vidi večje možnosti za racionalizacijo in prihranek, če bi naloge nekaterih državnih
institucij, ki delujejo po državi, kot so upravne enote ali centri za socialno delo, prenesli oz. locirali na
občine ali na skupne občinske organe. Možnosti za racionalizacijo vidi tudi v prenormiranem sistemu.
Predvsem pa je izpostavil, da so občine, kljub majhnosti nekaterih, naredile bistven premik, ko gre za
zagotavljanje osnovne infrastrukture - komunalne in druge, v teh okoljih ter da ne verjame, da bi se
občanke in občani v katerem koli okolju kar tako odpovedali svoji občini. Slovenija je, ko gre za
velikost občin, zelo primerljiva denimo z Avstrijo in Francijo, pa verjetno še z marsikatero drugo
državo, s tem, da poznajo še vmesne ravni lokalne samouprave, ki jih mi ne. Resda so denimo na
Danskem zmanjšali število občin, a je treba vedeti, da je tam stopnja demokracije bistveno večja, pri
čemer sam demokracijo meri tudi v deležu BDP v javnem delu ravni lokalne samouprave; deleži v
skandinavskih državah pa so recimo dvakrat, trikrat večji kot v Sloveniji. Dr. Žagar je pri tem
izpostavil bojazen, da ne bi vse skupaj vodilo k dodatni centralizaciji.
Med drugim je predsednik SOS še izpostavil, da je v tem trenutku, ko gre za financiranje investicij v
javnem sektorju, prav lokalna raven tista, kjer se izvaja okrog 70 odstotkov investicij; če bi ugasnilo še
to, bi se razmere, denimo v gradbeništvu, še poslabšale. (Sta, bh)

POZVALI MINISTRA ZA NOTRANJE ZADEVE, DA SE OPREDELI DO
IZJAV O UKINJANJU OBČIN
Obveščamo vas, da smo na ministra za notranje zadeve in javno upravo naslovili dopis, v katerem
smo ga pozvali, da posreduje pisna izhodišča oziroma finančne izračune glede prihrankov, ki jih
nameravajo doseči z ukinjanjem občin ter ga pozvali, da izhodišča in namere ministrstva oziroma
Vlade RS predstavi županjam in županom na predsedstvu Skupnosti občin Slovenije, 12.6.2013 in se
do navedenega opredeli.
Na kabinet ministra smo se obrnili tudi telefonsko, vendar so nam povedali, da je na datum seje
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predsedstva SOS minister namenjen v tujino. Ker smo zahtevali tudi pisna izhodišča in finančne
izračune so nam v kabinetu ministra povedali, da le-teh sploh ni. Odgovor ministrstva pričakujemo v
pisni obliki. (bh)

NA MINISTRSTVU ZA FINANCE O DAVKU NA NEPREMIČNINE
V ponedeljek, 3.6.2013 je v prostorih ministrstva za finance potekal sestanek, ki je bil posvečen
predstavitvi izhodišč Zakona o davku na nepremičnine, ki bi naj nadomestil dosedanje dajatve na
posedovanje nepremičnin: nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ), pristojbino za
vzdrževanje gozdnih cest in davek na premoženje.
Državna sekretarka mag. Mateja Vraničar je predstavila časovnico sprejemanja zakona: predvidoma
prihodnji teden, bo predlog zakona objavljen na spletni strani ministrstva, sledila bo javna obravnava
do konca junija, julija bodo izvedli medresorsko obravnavo, prav tako naj bi julija zakon sprejela
Vlada RS, na septembrski seji pa naj bi se izvedla prva obravnava zakona v Državnem zboru RS. Tako
bi zakon začel veljati s 1. 1. 2014, prva odmera davka na nepremičnine pa naj bi se izvedla že sredi leta
2014.
Osnovno izhodišče zakona predvideva, da naj bi občine ohranile dosedanji obseg prihodkov kot ga
prejemajo sedaj iz naslova NUSZ in gozdnih cest, država pa bi si zagotovila dodatnih 240 milijonov
evrov priliva v proračun. Novi davek naj bi bil deljen v razmerju 50:50 med državo in občinami, če se
upošteva samo osnovna davčna stopnja. Občine bi ob tem naj imele možnost povečati davčno stopnjo
za 50%. Predmet obdavčitve bi bile vse nepremičnine (stavbe, vse vrste zemljišč), ki so na 1. januar
vpisane v register nepremičnin. Predvidevajo tudi možnost obdavčenja za nazaj, če nepremičnina ni
vpisana, pa bi morala biti. Davčno osnovo bi predstavljala posplošena tržna vrednost, določena v
registru nepremičnin. Predvidene so davčne stopnje 0,2% na nepremičninah za stanovanjsko rabo,
0,7% za poslovno rabo, 0,5% za drugo rabo. Zakon naj bi določil tudi zelo ozek krog oprostitev npr.
nepremičnine veleposlaništev, konzularnih predstavništev, mednarodnih organizacij ter javno dobro.
Zavezanci za plačilo bi bile fizične in pravne osebe, v primeru države in občin pa upravljavec
nepremičnine. Če se je v osnutku zakona iz leta 2010 zasledovalo cilj ohranitve dajatev na ravni
NUSZ, zasleduje ministrstvo sedaj cilj večje obdavčitve. V zdajšnjem trenutku se iz vseh treh virov, ki
jih naj bi nadomestil davek na nepremičnine, pobere 192 milijonov evrov, po predstavljenih izhodiščih
pa naj bi se zbralo okoli 500 milijonov €. Prav tako naj bi dodatna sredstva pridobili od obdavčitve
nepremičnin, ki so sedaj izvzete.
Na sestanku je bilo zlasti izpostavljeno, da so sredstva iz naslova dajatev za nepremičnine do sedaj
predstavljale sistemski vir financiranja občin in sicer v celoti. Predstavniki občin so tudi opozorili, da
je vprašljiv finančni učinek, če bodo zavezanke za plačilo davka tudi občine in sama država.
Predstavniki ministrstva so povedali, da bodo v teku javne obravnave občine ponovno povabljene na
sestanek, na katerem bo ministrstvo predstavilo primerjavo finančnih učinkov po obstoječem in po
predlaganem sistemu obdavčitve po posameznih občinah. (jv)
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KOMISIJA ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE TUDI O DAVKU NA
NEPREMIČNINE
Sestanek Komisije za proračun in javne finance pri SOS je potekal v sredo, 5. junija 2012 ob 9.30 uri v
prostorih MO Koper. Seja je bila posvečena ugotovitvam glede učinka povišanja davka na dodano
vrednost (ZIPRS) na občinske proračune, predlogu sprememb Zakona o financiranju občin in učinkom
uvedbe novega davka na nepremičnine. K slednjemu je komisija zahtevala, da ministrstvo SOS
posreduje natančne izračune finančnih učinkov po občinah ter po posameznih zavezancih (stanovanja,
kmetije, poslovni objekti, industrijski objekti,…), saj bi ocene finančnih posledic morale biti del
gradiva v javni obravnavi. Prav tako članice in člani komisije popolnoma nasprotujejo, da se zbrana
sredstva skozi uvedbo davka delijo med državo in občine. Komisija vztraja, da se ohrani občinska
pripadnost tega vira, saj predstavlja osnovo za financiranje razvojnih nalog občine, tako pa je tudi v
večini držav članic EU. Prav tako so opozorili, da se s predlaganim načinom še dodatno ukinja
finančna avtonomnost slovenskih občin, kar je nesprejemljivo in bo, če bo pristojno ministrstvo na
predlogih vztrajalo, potrebna odločna reakcija slovenskih občin. Prav tako pa je Komisija za proračun
in finance opozorila, da je bilo prvotno izhodišče za uvedbo davka na nepremičnine , da ta ne bo
dodatno obremenil davčnih zavezancev. (jv)

SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR
Komisija za prostor se je sestala v torek 4.6.2013 v prostorih občine Jesenice. Članice in člani so
obravnavali predlog Pravilnika o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo
namenske rabe zemljišč v občinskem prostorskem načrtu. Prisotni so se strinjali, da je nujno potrebno
vključevati in obveščati javnosti v postopku sprejemanja in spreminjanja prostorskih aktov, zato
takšna določila pozdravljajo Prav tako so izpostavili, da je Pravilnik preobsežen in da obrazci posegajo
v področja, ki niso v pristojnosti občin. Občine se lahko odločajo na podlagi strateškega načrta in na
podlagi strateških prostorskih ureditev. Zato so predlagali, da bi se sestali s predstavniki MZIP s
katerimi bi lahko navedeni pravilnik poenostavili, saj se s trenutno pripravljenim gradivom odmika
od strateškega prostorskega načrtovanja. Prostor se namreč na sme načrtovati na podlagi posameznik
pobud. Članice in člani komisije so prepričani, da Pravilnik v predlagani obliki ne poenostavlja
postopkov, temveč le povečuje delo občin. Predlagani obrazci so preveč obsežni in zapleteni. Občinski
zaposleni nimajo na voljo vseh zahtevanih podatkov in lahko vlagateljem povzročijo škodo. Prav tako
pa je za vlagatelje obrazec prezahteven in ga v večini ne bodo znali pravilno izpolniti. Članice in člani
komisije so izpostavili tudi manjkajoče prehodne določbe, saj trenutno ni določeno od kdaj bo veljal
predlagan pravilnik. Občine tako ne vedo, ali morajo pobude, ki so jih že prejele in jih je ponekod
nekaj tisoč, prepisovati v predvidene obrazce. Na seji komisije je bilo sklenjeno, da se MZIP predlaga
sestanek, na katerem bodo razrešili dileme s predlaganim pravilnikom ter da je predlagani pravilnik
preobsežen in posega na področje izven pristojnosti občin. Občine se lahko odločajo le na podlagi
strateških načrtov občin in strokovnih prostorskih usmeritev. Zato je takšna oblika zanje
nesprejemljiva. Člani komisije so izpostavili tudi pomembnost vključevanja in obveščanja javnosti v
postopkih načrtovanja prostora občin. (mm)
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REGIJSKA KONFERENCA »UVELJAVITEV NAČEL KRATKIH VERIG V
SISTEMU JAVNEGA NAROČANJA HRANE IN ŽIVIL V JAVNIH
ZAVODIH«
Dne 5.6.2013 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje
organizirala regijsko konferenco »Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane
in živil v javnih zavodih«. Konferenca je potekala na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v
Pivoli.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v sodelovanju s sedmimi drugimi ministrstvi, pripravilo podlago
in pogoje za uveljavitev »načel kratkih verig« pri oskrbi populacije potrošnikov (šol, vrtcev, domov za
ostarele, bolnišnic ter tudi drugih naročnikov javnega sektorja) s hrano in živili pridelane v lokalnem
okolju, ki ni obremenjena s prevoženimi kilometri in dolgotrajnim skladiščenjem.
Na konferenci so bile predstavljene smernice za naročanje hrane v javnih zavodih, zmožnosti dobave
hrane in živil ter primeri dobrih praks z območij, kjer se že izvaja lokalna oskrba. Predavatelji so
udeležence seznanili tako s pravno podlago in tudi problematiko izvedbe javnega naročila hrane in
živil. Prav tako pa so se udeleženci seznanili s potencialnimi dobavitelji hrane pridelane na domačih
tleh in prednostmi lokalne prehrane za zdravje vseh nas in predvsem najbolj ranljivih skupin
potrošnikov-otrok, mladih, bolnih, ostarelih.
Z uveljavitvijo spremembe 14. člena ZJN-2 je v javnih naročilih, ki jih je možno deliti na sklope,
omogočeno naročnikom odstopiti od upoštevanja pravila za objave v Uradnem listu EU in na portalu
javnih naročil v zvezi s sklopi, katerih ocenjena vrednost je manjša kakor 80.000 evrov (brez DDV), če
skupna vrednost teh sklopov ne presega 20% skupne vrednosti vseh sklopov. Z Uredbo o zelenem
javnem naročanju je dodatno določeno, da mora naročnik pri javnem naročanju živil, pijač, kmetijskih
pridelkov za prehrano ali gostinskih storitev do 31. decembra 2013 v tehničnih specifikacijah, ki jih
opredeli v razpisni dokumentaciji ali obvestilu o naročilu, ki ga objavi na portalu javnih naročil,
določiti, da mora biti najmanj 5 % živil pridelanih na ekološki način (od 1.1.2014 pa najmanj 10%).
S konferenco se želi povečati ozaveščenost (predvsem) javnih zavodov, da ni temeljni pogoj javnih
naročil hrane in živil najnižja cena, temveč tudi kakovost in ekološka pridelava iz lokalnega okolja.
(ur)

SESTANEK PROBLEMATIKE ODDAJE ŽIVALSKIH STRANSKIH
PROIZVODOV IZ PROIZVODNJE ŽIVIL ZA LASTNO PORABO
Dne 4.6.2013 je na Kmetijski gozdarski zbornici Slovenije potekal sestanek na temo oddaje živalskih
stranskih proizvodov iz proizvodnje živil za lastno porabo, ki se ga je udeležila tudi gospa Majda
Potočnik, Občina Rečica ob Savinji in članica komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS. Na
sestanku je bila izpostavljena problematika odlaganje živalskih stranskih proizvodov v naravo. Zanje
je odgovoren povzročitelj, ki pa večkrat dejansko nima kam s tovrstnimi odpadki. Zakonska podlaga
za sankcioniranje povzročiteljev obstaja, reševanje problematike pa naj ne temelji zgolj na
sankcioniranju. Koncesionar KOTO želi vzpostaviti mrežo prevzemnih mest za živalske stranske
proizvode iz proizvodnje živil za lastno porabo, a do sedaj ni naletel na zadovoljiv odziv s terena.
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VURS je pripravil seznam minimalnih pogojev za vzpostavitev takih mest. Sedaj je potrebno najti
način vzpostavitve prevzemnih mest. Ponovno se predlaga, da to uredijo in (so)financirajo občine.
Najprimernejša so obstoječa odlagališča, saj mora biti na prevzemu prisoten »prevzemnik«. Investicijo
predstavlja nabava zabojnika (cca. 1000 EUR) in vzpostavitev platoja za zabojnik na kolesih. Tudi
zbiranje financira občina, saj se predvideva, da se bodo povzročitelji le-tako odzvali. Odvoz zagotavlja
KOTO. Strošek odvoza za pribl. 11 ton odpadkov/leto bi za občine predstavljal dobrih 2.000 EUR.
Predlagano je eno zbirno mesto v radiu pribl. 20 km. Ugotavlja se, da s problematiko občine niso
dovolj natančno seznanjene. Zato se v prihodnje izvedejo napori v smeri obveščanja/osveščanja; tako
županov kot povzročiteljev in druge javnosti. (ur)

LETNI POROČILI ZA OP RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE
INFRASTRUKTURE IN OP KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH
POTENCIALOV POTRJENI
Nadzorni odbor za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 20072013 (OP ROPI) in za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 20072013 (OP RR) je 6. junija 2013 potrdil letni poročili za leto 2012 za oba operativna programa. Nadzorni
odbor se je poleg tega seznanil tudi s predvidenim izvajanjem projektov v prihodnjem obdobju in s
težavami pri izvajanju projektov zaradi gospodarske krize. Slovenija na podlagi omenjenih dveh
operativnih programov razpolaga s 3,3 milijarde evrov evropskih sredstev.
Sredstva 1,57 milijarde evrov vrednega OP ROPI, ki je podlaga za črpanje zlasti iz Kohezijskega
sklada, v manjšem delu pa tudi iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, so v prvi vrsti namenjena
posodobitvi ali novogradnji infrastrukture s področij okolja in prometa, v manjši meri pa tudi
trajnostni rabi energije. Težavne razmere na področju gradbeništva so najbolj prizadele ravno projekte
s področja okolja in prometa (centri za ravnanje z odpadki, železniški projekti, vodovodna in
kanalizacijska omrežja, čistilne naprave, obvoznice, regionalne ceste, kolesarske steze ipd.), ki so
precejšen zalogaj, tako s tehničnega kot tudi finančnega vidika. V okviru OP ROPI so bile – odkar ga je
v letu 2007 potrdila Evropska komisije (EK) - doslej izdane odločbe za 71 projektov, in sicer 34 s
področja okolja ter 37 s področja prometa. Skupna vrednost omenjenih projektov znaša 2,6 milijarde
evrov, od tega bodo v višini 1,34 milijarde evrov sofinancirani iz Kohezijskega oz. Evropskega sklada
za regionalni razvoj. S področja trajnostne rabe pa so bili doslej v okviru OP ROPI objavljeni javni
razpisi v skupni vrednosti 205,6 milijona evrov, od katerih bo 174,8 milijona evrov prispeval
Kohezijski sklad.
V okviru OP RR, ki je podlaga za črpanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je na razpolago
dobre 1,76 milijarde evrov. OP RR je namenjen vsebinam, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko
in teritorialno kohezijo oziroma zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega
razvoja. Sofinancirajo se projekti splošne infrastrukture, inovacij in investicij, s poudarkom na
konkurenčnosti ter ustvarjanju in ohranjanju trajnih delovnih mest. Organ upravljanja je v okviru
omenjenega operativnega programa od njegove potrditve leta 2007 doslej potrdil 41 javnih razpisov in
izdal odločbe za 37 neposredno potrjenih projektov v skupni vrednosti približno 2,1 milijarde evrov
(EU del). Do sedaj je bilo tako v okviru OP RR potrjenih že več kot 2000 projektov, predvsem v okviru
javnih razpisov na področjih raziskav in razvoja, spodbujanja podjetništva, gospodarske in
izobraževalne infrastrukture, e-vsebin in e-storitev, širokopasovnih omrežij, turistične, javne kulturne
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in športno-rekreacijske infrastrukture ter razvoja regij. Odločbe za neposredno potrjene projekte so
bile izdane za področja spodbujanja podjetništva, izobraževalno-raziskovalne infrastrukture, mrežo
urgentnih centrov in turistične, javno kulturne ter športno rekreacijske infrastrukture. S strani SOS se
je seje udeležila Andreja Katič.

SEJA NADZORNEGA ODBORA PRP ZA OBDOBJE 2007 -2013
Izvajanje Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 (v nadaljevanju: PRP
2007–2013) poteka tekoče, predvidena razpoložljiva sredstva Evropskega kmetijskega sklada za razvoj
podeželja (v nadaljevanju: EKSRP) so na večini ukrepov že dodeljena, potreben pa bo še napor za
dejansko in ustrezno realizacijo zastavljenih projektov do leta 2015. To je bilo glavno sporočilo na
izvedeni seji Nadzornega odbora Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–
2013, ki je tudi potrdil Poročilo o napredku v okviru PRP 2007–2013 za leto 2012 in je potekala 5.6.2013
Na 10. seji Nadzornega odbora PRP 2007–2013, ki se je odvila 29. 5. 2013 in so se je udeležili poleg
predstavnikov vladnih in nevladnih organizacij tudi predstavniki Evropske komisije, je glavno točko
seje predstavljala potrditev Poročila o napredku v okviru PRP 2007–2013 za leto 2012. Iz poročila med
drugim izhaja, da je bilo od začetka izvajanja PRP 2007–2013 pa do konca leta 2012 upravičencem
izplačanih 788,8 milijona € sredstev oz. 67 % razpoložljivih sredstev programa. V letu 2012 je bilo
objavljenih 12 javnih razpisov za ukrepe 1. in 3. osi PRP 2007–2013 v višini 70 mio €. Uspešno je bila
izvedena kampanja oddaje zahtevkov za plačila ukrepov 2. osi PRP 2007–2013. V okviru 4. osi
LEADER je bilo aktivnih vseh 33 LAS-ov. Izboljšal se je sistem sprotnega vrednotenja PRP 2007–2013.
V polnem teku so tudi aktivnosti za pripravo PRP 2014–2020. Nadzorni odbor je poročilo o napredku
ob manjših tehničnih pripombah potrdil. Dopolnjeno poročilo bo organ upravljanja posredoval
Evropski komisiji v končno potrditev.
V povezavi z novim programskim obdobjem so predstavniki Evropske komisije pojasnili, da bo moral
biti PRP 2014–2020 usmerjen v doseganje zastavljenih ciljev, zato bo potrebno aktivnosti in ukrepe
izbrati selektivno in preudarno. Glede krovnih pravnih aktov pa Evropska komisija predvideva, da
bodo sprejeti do konca leta 2013. Predstavniki Ministrstva za kmetijstvo in okolje pa so predstavili do
sedaj opravljeno delo in časovnico priprave PRP 2014–2020. Osnutek uvodnih poglavij je že objavljen
na spletni strani ministrstva, v juliju pa je predvidena širša javna razprava.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVEDBO RESOLUCIJE O
STRATEŠKIH USMERITVAH SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN
ŽIVILSTVA DO LETA 2020
Obveščamo vas, da smo na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje zasledili Predlog
Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«, ki vam ga najdete s klikom tukaj.
Vaše predloge in stališča na predlog nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 10.6.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
Obveščamo vas, da smo na spletni strani Ministrstva za kulturo zasledili Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki ga najdete tukaj.
Prosimo vas, da nam do 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše predloge
in pripombe.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER
ARHIVIH
Na spletni strani Ministrstva za kulturo smo zasledili Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Vljudno vas prosimo, da se do priloženega dokumenta opredelite najkasneje do 24.6.2013 na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO.
Sporočamo vam, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Predlog zakona
Vljudno vas prosimo, da nam do ponedeljka 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si
sporočite vaše pripombe in predloge.

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH
V pregled smo prejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Vljudno vas prosimo,
da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje
do 12.6.2013.

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE V DELOVNO SKUPINO ZA ŠPORT IN KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO NA PODROČJU ŠPORTA
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 13. redni seji, ki je potekala 21.3.2013 sprejelo sklep o
ustanovitvi delovne skupine za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa.
Delovna skupina za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa je oblikovana z namenom
zagotoviti strokovne sogovornike v občinah, ki bodo zagotovili strokovno pomoč občinam,
sekretariatu Skupnosti občin Slovenije ter Predsedstvu SOS, pri pripravi strokovni podlag za
oblikovanje pravilnikov, strategij ali programov na področju športa ter športne komunalne
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infrastrukture v občinah ter izobraževanj na tem področju. V delovno skupino se lahko evidentirajo
zaposleni, ki v občinah skrbijo za športno infrastrukturo in športne programe ter županje in župani.
Obrazec za evidentiranje v delovno skupino za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa
Vse zainteresirane vljudno prosimo, da nam izpolnjene obrazce za evidentiranje pošljete najkasneje do
ponedeljka, 10. junija 2013 na elektronski naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na številko:
02/234 15 03.

EVIDENTIRANJE ZA ČASTNO RAZSODIŠČE
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 13. redni seji, ki je potekala 21.3.2013 sprejelo sklep o
odprtju postopkov evidentiranja kandidatk in kandidatov za sestavo ČASTENEGA RAZSODIŠČA kot
izhaja iz 26. člena predloga Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. V priponki
sporočila prilagamo dopis za evidentiranje in obrazec za evidentiranje. Dopis, obrazec za evidentiranje
Postopek evidentiranja je odprt do 28.6.2013. Vaše predloge nam lahko posredujete na elektronski
naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu 02 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

IZPLAČILO 3/4 ODPRAVE NESORAZMERIJ PLAČ
Skupnost občin Slovenije se v skladu s prošnjo občine obrača na občine članice, da nam posredujete
odločitev, ki ste jo sprejele glede izplačila ¾ odprave nesorazmerij plač.
Prosili smo za podatek koliko občin si je oziroma si namerava izplačati 3/4 odprave nesorazmerij plač.
Odgovore občin lahko preberete tukaj.

PODELITEV KONCESIJ ZA POKOPALIŠČA
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine, da občine posredujejo informacije glede javnega
razpisa za podelitev koncesije za pokopališča.
Občina bo pričela s pripravo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje in urejanje
pokopališč in pogrebnih storitev. Zato občina naproša občine, ki so v zadnjih dveh letih pripravljale
tovrstni razpis, da posredujejo razpisno dokumentacijo ter vse odloke oz. občinske predpise, ki so
pravna podlaga za izvedbo razpisa (Odlok o podelitvi koncesije, Odlok o gospodarskih javnih službah
ipd.). Dodatno nam posredujte kontakte oseb, ki so pristojne pri pripravi tovrstnega javnega razpisa.
Prejete odgovore lahko preberete tukaj.
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ODPRTA POVPRAŠEVANJA

ISO STANDARD KAKOVOSTI ZA OBČINE
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice, katero zanima katere občine imajo
pridobljen ISO standard kakovosti za občine. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete podatek ali
imate implementiran ISO standard kakovosti.
Odgovore nam posredujte do četrtka, 14. junija 2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
14. SEJA PREDSEDSTVA SOS
14. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 12. junija 2013, s pričetkom ob
09.30 uri, v Centru Ivana Hribarja, Mengeška cesta 22, Trzin. Na seji predsedstva bo govora o novem
davku na nepremičnine, težavah občin pri črpanju EU sredstev, o Nacionalnem programu varnosti v
cestnem prometu in razvoju projekta Slovenska pisateljska pot.

12.06. ENERGETSKA SANACIJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, OD
OBNOVE JAVNIH IN ZASEBNIH STAVB DO CELOVITIH SISTEMSKIH
REŠITEV
Vljudno vas vabimo na posvet, ki bo v sredo, 12. junija 2013 ob 9.00 uri
na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Na posvetu se boste seznanili z
dobrimi praksami energetske sanacije v lokalnih skupnosti, od obnove
javnih in zasebnih stavb do celovitih sistemskih rešitev. Posvet
organizira Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in
spletnim portalom Energetika.net. Dogodek je organiziran v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2:
dobre prakse«, ki ga izvaja Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed
akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom na
področju komuniciranja evropskih vsebin. Sodelovanje Skupnosti občin Slovenije na tem dogodku
poteka v okviru projekta Covenant Capacity. Udeležba je
brezplačna. Tolmačenje bo zagotovljeno. Obvezne prijave
sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 11. junija na
prijavnici. Dodatne informacije pri Nini Tome na 05 907 13 34, nina.tome@umanotera.org. Vabilo

13.06. / SESTANEK Z URSZR
Sestanek s predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje bo potekal v četrtek, 13.6.2013 ob 13.00 na
Vojkovi 61 v Ljubljani. Glavna tema sestanka bodo visoki stroški obratovanja zimskih služb in škoda
na prometni infrastrukturi.
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14.06. / OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE V POMURJU
Pomurska akademija PAZU v sodelovanju z RRA Mura in Lokalno
energetsko agencijo za Pomurje vabi na okroglo mizo z naslovom:
Obnovljivi viri energije v Pomurju, ki bo v petek, 14. Junija, ob 12. uri, v
Grajski dvorani v Beltincih, Ravenska cesta 8. Izhodišča za razpravo
bodo predstavili clani PAZU in drugi strokovnjaki, med drugim tudi
študijo Raba energijskega potenciala geotermalne energije v Pomurju, ki jo bosta ob tej priložnosti v
imenu regije prevzela RRA Mura in Obcina Beltinci. Okroglo mizo, ki bo trajala približno eno uro in
pol, gosti Obcina Beltinci. Vljudno vas vabimo k sodelovanju pri izmenjavi stališč in sooblikovanju
zaključkov okrogle mize kot smernic nadaljnjega razvoja energetske samooskrbe Pomurja. Kot
izhodišče za razpravo bo predstavljen tudi projekt SOS
Covenant Capacity, ki razvija orodja za pomoč občinam
pri samostojni pripravi energetskih planskih dokumentov,
kot je SEAP (Sustaninable energy action Plan).

18.06. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV S PREGLEDOM IN
PRIPRAVO POSLOVNIKOV
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Nežo Vodušek, predavateljico z dolgoletnimi
izkušnjami na področju delovanja občinskih organov, in dr. Romanom Lavtarjem, Služba za lokalno
samoupravo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, organizira delovni posvet z delavnico
Poslovanje nadzornih odborov s pregledom in pripravo poslovnikov. Posvet bo potekal v dveh
delih, v prvem delu bo predstavljeno poslovanje nadzornega odbora, njegove pristojnosti, naloge in
organizacijo dela, drugi del, delavnica, bo obsegala predstavitev vsebine poslovnika nadzornega
odbora občin, nomotehnična pravila ter individualno svetovanje, kako pravilno odpraviti morebitne
vsebinske in postopkovne nepravilnosti in pomanjkljivosti v veljavnih poslovnikih nadzornih
odborov občin.
Posvet z delavnico bo potekal v torek, 18. junija 2013 s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria
Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo, prijavnica
Zaradi priprave delavnice vas vljudno prosimo, da se pravočasno prijavite in ob prijavi posredujete
poslovnik nadzornega odbora v Wordovi obliki, najkasneje 5 delovnih dni (do torka, 11.6.2013) pred
izvedbo delovnega posveta.
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete 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.

20.06. / SREČANJE GLAVNEGA ODBORA Z MINISTROM VIRANTOM
Iz Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo so nam sporočili termin za sestanek z ministrom
Virantom. Sestanek bo po ponovni spremembi potekal 20.6.2013 (in ne 12.6.2013) ob 14.00 uri v
prostorih MNZ. Sestanka se bodo udeležili člani glavnega odbora SOS in generalna sekretarka.
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Na sestanku bo govora Zakonu o uravnoteženju javnih financ občin, Predlogu novele Zakona o
lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin, katerih vsebina se nanaša na medobčinsko
sodelovanje in Zakonodajo, ki ureja status lokalnih funkcionarjev.

21.06. / 5. POLETNE IGRE SOS
Dobra volja, športno vzdušje in uspehi tekmovalnih ekip lanskih, 4. poletnih iger SOS v Ljutomeru, so
zadosten razlog, da vas županje in župane, podžupanje in podžupane, svetnice in svetnike, zaposlene
v mestnih in občinskih upravah ponovno povabimo na 5. POLETNE IGRE SOS, ki bodo v petek,
21.06.2013 v športnem parku Imeno od 13.00 ure dalje v Podčetrtku.
Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki ter rekreativno v
tenisu, s svojimi kolegi iz drugih občin, ter tako prispevate k medsebojnemu povezovanju in
sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah in k pozitivni energiji. Vabilo s programom, prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
10.06. / OKROGLA MIZA O PRAVICAH STAREJŠIH
Državni svet RS organizira okroglo mizo o pravicah starejših v Sloveniji, ki bo potekala 10.6.2013 ob
10.00 uri v Državnem svetu, Šubičeva 4, Ljubljana. Prijave se zbirajo do 7.6.2013 na naslov
anja.sonc@zdus-zveza.si. Posvet je brezplačen. vabilo

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
25.92013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave. Vsebine
konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim
za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

NOVICE DRUGIH
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PONOVNO ŠTIPENDIJE ZA MLAJŠE OD 18 LET
Že zadnjih nekaj let ugotavljamo, da v Sloveniji področje štipendiranja sistemsko ni enotno urejeno,
zato je MDDSZ pripravilo predlog novega Zakona o štipendiranju, pri tem pa je za podlago uporabilo
predlog Zakona o štipendiranju, ki so ga pripravili predstavniki študentov. Omenjeni predlog zakona
je danes sprejel Odbor DZ za delo, družino, socialne zadeve in invalide, pred dokončnim sprejemom
in uveljavitvijo ga mora sprejeti še Državni zbor RS. Predvidoma bo začel veljati v letu 2014.
Ključni cilj in namen zakona je celovitejša, preglednejša in bolj enotna ureditev štipendiranja.
Predlagani sistem je prožnejši od sedanjega, saj omogoča kombiniranje več vrst štipendij in tako
omogoča posamezniku višji končni znesek štipendij ter hkrati posameznika spodbuja k aktivnejšemu
pristopu do načrtovanja ne le svojega izobraževanja, temveč tudi poklicne oziroma karierne poti.
Zakon celovito ureja vse štipendije. Štipendije se bodo podeljevale za študij 1. in 2. bolonjske stopnje
in ne več za 3. bolonjsko stopnjo razen v primeru štipendij Ad futura, ki so namenjene mednarodni
mobilnosti. >>>Več

ZARADI NATURE 2000 DOPOLNJENE SPLOŠNE NARAVOVARSTVENE
SMERNICE
Zavod RS za varstvo narave je konec maja 2013 na svojih spletnih straneh objavil novo verzijo
splošnih naravovarstvenih smernic za urejanje prostora (verzija 1.1). Spremembo so pripravili zaradi
spremembe Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), ki jo je Vlada RS sprejela
aprila letos.
Smernice občine uporabljajo pri pripravi prostorskih aktov. V pomoč so tudi drugim načrtovalcem pri
pripravi načrtov z njihovega področja. Splošne naravovarstvene smernice bo Zavod spreminjal tudi v
prihodnje, in sicer ob spremembah predpisov in na podlagi spremljanja prakse. Več

25. ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Tokrat boste v Vestniku KPK v osrednji temi lahko izvedeli več o poročilu GRECO, ki je Slovenijo
ocenil na področju preprečevanja korupcije pri poslancih, državnih svetnikih, tožilcih in sodnikih.
Slovenija bo morala GRECU poročati v naslednjem letu, do takrat pa sprejeti konkretne ukrepe, s
katerimi bo izboljšala stanje na tem področju. Prav tako Slovenija še vedno ni izpolnila priporočil
prejšnjega

kroga

ocenjevanja,

zaradi

česar

GRECO

proti

državi

že

izvaja

sankcije.

Prav tako boste izvedeli več o aktualnem dogajanju doma in v tujini ter o sprejetih odločitvah in
aktivnostih komisije.

12. REDNA SEJA VLADE RS
RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU ZA MLADINO 2013 -2022
Vlada je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022.
Nacionalni program za mladino je temeljni programski dokument, ki opredeljuje prednostne naloge in
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ukrepe, ki so v javnem interesu mladinskega sektorja. Vlada bo na podlagi Resolucije sprejela
izvedbene načrte v skladu s sprejetim državnim proračunom. Za uresničevanje Resolucije bodo
odgovorna pristojna ministrstva.
Resolucija opredeljuje področja, cilje in prioritete na področju izobraževanja, zaposlovanja in
podjetništva, bivanjskih razmer, zdravja in dobrega počutja, mladih in družbe ter pomena
mladinskega sektorja in kulture, ustvarjalnosti, dediščine in medijev, seveda pa vsebuje tudi
demografsko sliko ter ključne usmeritve in način spremljanja. Splošni cilj pa je zagotoviti usklajeno
izvajanje enotnega in pregledno urejenega sistema medresorskih prioritet in ukrepov, ki naj izboljša
razmere oziroma ponudi rešitve problemov na ključnih točkah. In značilnost Resolucije je, da je to t.i.
horizontalni program – združuje ukrepe s področij, ki so v pristojnosti različnih ministrstev, da bi tako
ustvaril neko novo kakovost, zagotovil njihovo usklajenost in vidnost. (vir: Vlada Rs, ur)

STRATEGIJA EU ZA PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
Sprejeto je bilo stališče do Sporočila Komisije - Strategija EU za prilagajanje podnebnim spremembam.
Slovenija podpira prizadevanja Evropske komisije v smeri zagotavljanja podpore državam članicam
pri pripravi politik na področju prilagajanja na podnebne spremembe ter podpira prihodnjo razpravo
o ustreznosti in razpoložljivosti primernega zavarovanja pred naravnimi nesrečami in nesrečami, ki
jih povzroči človek, ki se je začela s sprejetjem Zelene knjige Komisije.
Slovenija ocenjuje, da je pomembno najprej zagotoviti podporo Komisije pri prepoznavanju in
naslavljanju oz. odpravljanju vzrokov že prepoznanih tveganj in nevarnosti, ki že sedaj povzročajo
gospodarsko škodo, ter izzivov, ki obsegajo več regij, držav ali sektorjev.
Slovenija podpira vključevanje ekosistemskih pristopov k prilagajanju na podnebne spremembe, se
zavzema za identificiranje virov dodatnih sredstev v podporo aktivnostim prilagajanja ter se strinja,
da je Odbor za podnebne spremembe ustrezno telo na ravni EU za spremljanje in usklajevanje politik
ter sodelovanje z ostalimi državami članicami ter podpira vzpostavitev sistema nacionalnih
kontaktnih točk. (vir: Vlada Rs, ur)

AKTUALNI RAZPISI
JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA
OBČINA 2013
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja, podeljuje certifikat Mladim prijazna občina za
obdobje 2013-2017. Certifikat Mladim prijazna občina je priznanje
samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s
področja vertikalnih in horizontalnih mladinskih politik.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo
redno podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna
kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. Certifikati Mladim
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prijazna občina bodo za obdobje 2013-2017 zaslužnim občinam podeljeni v skladu s pravili o
podeljevanju certifikata (oznaka 2.0), objavljenimi spodaj. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je
pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže da bo področje mladih še naprej
uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Vse
lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno vabimo, da si natančno preberete
pravila in poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ju najdete na spodnjih povezavah
in se do 11. septembra 2013 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Vabimo vas, da v obdobju do
izteka roka za prijavo na poziv, izkoristite tudi možnost individualne podpore strokovnjakov s
področja lokalnih mladinskih politik, ki vam jo omogočata Mladinski svet Ajdovščina in Evropska
prestolnica mladih Maribor 2013. Dodatne informacije dobite na Mladinskem svetu Ajdovščina,
kontaktna oseba Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si. Dokumentacija
poziva 2013:
Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina v letu 2013
Razpisna dokumentacija
Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina (verzija 2.0)
Prijavni obrazec 1 - vloga
Prijavni obrazec 2 - utemeljitev predloga
Prijavni obrazec 3 - izjava 1
Prijavni obrazec 4 - Izjava 2

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
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.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE
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.
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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 3. 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
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.

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. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.)
od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.7.2013 oziroma do obvestila o porabi
sredstev. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe:- občine;- drugi subjekti (javni skladi,
javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);- podjetja,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Vrednost razpisa je 30.000 €. Več informacij tukaj.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
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javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17. 12. 2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave
zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO UČINKOVITO
PRENOVO JAVNE RAZSVETLJAVE
Predmet 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. Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne
razsvetljave so: zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, zamenjava in vgradnja
varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, rekonstrukcija in predelava ter
postavitev ali gradnja nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj
strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji
izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od
predelave; vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za učinkovito daljinsko
krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave; izdelava investicijske in projektne
dokumentacije, opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in obveščanja javnosti.
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. Upravičeni stroški so
stroški brez DDV za dobavo in vgradnjo opreme za energetsko učinkovito razsvetljavo, ki je določena
z načrtom prenove oziroma dispozicijo posegov v okviru projekta/ operacije. Vrednost operacije po
tem razpisu mora znašati najmanj 200.000 EUR. Rok za oddajo je bil 30.11.2011, nato vsake 4 mesece
prvo delovno sredo. Predvidena višina sredstev: 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Višina
sofinanciranja je največ 50% upravičenih stroškov. Več

MEDNARODNE NOVICE SOS
SEJEM OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013
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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 v prostorih
športnega centra Zamet.
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. 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.
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. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
UPRAVLJANJE 7. OKVIRNEGA PROGRAMA ZA RAZISKAVE
IZBOLJŠANO
Po podatkih novega poročila Evropskega računskega sodišča je Evropska komisija s številnimi ukrepi
izboljšala upravljanje sedmega okvirnega programa za raziskave (7. OP). Sedmi okvirni program za
raziskave je eden ključnih instrumentov Unije za financiranje raziskav. Njegov namen je okrepiti
konkurenčnost industrije in zadovoljiti raziskovalne potrebe na področju drugih politik EU. Zajema
obdobje 2007–2013, njegov skupni proračun pa znaša več kot 50 milijard evrov.
Toda raziskovalci se še vedno spoprijemajo z nepotrebnimi nedoslednostmi, ko zaprosijo za
financiranje 7. OP. Sodišče je ugotovilo tudi, da so postopki zasnovani tako, da zagotavljajo
financiranje visokokakovostnih raziskav, vendar se manj osredotočajo na učinkovitost. V ta namen je
sodišče navedlo vrsto priporočil za povečanje učinkovitosti z razvojem boljših orodij za upravljanje
nepovratnih sredstev, prerazporeditvijo človeških virov, skrajšanjem časa obravnave in prilagoditvijo
modela finančnega nadzora tveganju napak. Več informacij je na voljo s klikom tukaj. (EK, bh)
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EUROSTAT RAZKRIL NOVE PODATKE O BREZPOSELNOSTI V EU
Kot kažejo danes objavljeni podatki evropskega statističnega urada Eurostata, je leta 2012 v EU delalo
15,2 milijona tujih delavcev, kar predstavlja 7 % vseh zaposlenih. Od tega je bilo 6,6 milijona
državljanov drugih držav članic EU, 8,6 milijona pa državljanov držav zunaj EU.
V EU je bila povprečna stopnja zaposlenosti državljanov drugih držav članic s 67,7 % rahlo višja kot
pri državljanih matične države (64,6 %) in znatno višja kot pri državljanih držav zunaj EU (53,7 %).
Stopnja zaposlenosti državljanov drugih držav članic je znašala od 53,2 % na Malti do 80,2 % v
Sloveniji. Za matične državljane je znašala od 51,5 % v Grčiji do 75,8 % na Nizozemskem, za
državljane držav zunaj EU pa od 36,2 % v Belgiji do 73,4 % na Cipru. Povprečna stopnja
brezposelnosti državljanov drugih držav članic je bila 12,5-odstotna in s tem višja kot pri državljanih
matične države, za katere je znašala 9,8 %, še vedno pa precej nižja od stopnje brezposelnosti
državljanov držav zunaj EU (21,3 %). Najnižjo stopnjo brezposelnosti državljanov drugih držav članic
EU so zabeležili na Nizozemskem (5,5 %), najvišjo pa v Španiji (30,6 %). Za matične državljane je
znašala od 3,3 % v Luksemburgu do 23,4 % v Grčiji, za državljane držav zunaj EU pa od 5,1 % v Češki
republiki do 38,6 % v Španiji.
Po podatkih Eurostata je bilo v EU leta 2012 samozaposlenih 32,8 milijona oseb, kar predstavlja 15 %
vseh zaposlenih. Najvišje deleže samozaposlenih delavcev so zabeležili v Grčiji (31,9 %), Italiji (23,4 %)
in na Portugalskem (21,1 %), najnižje pa v Estoniji (8,3 %), Luksemburgu (8,4 %) in na Danskem (8,9
%). V Sloveniji je bilo lani samozaposlenih 12,2 % delavcev, 44,2 % vseh samozaposlenih pa je bilo
starejših od 65 let. Več informacij je na voljo s klikom tukaj. (EK, bh)

Z VAŠIM MNENJEM DO RECIKLIRAJOČE DRUŽBE V EVROPI
Evropsko komisijo zanima vaše mnenje o tem, ali in kako bi bilo treba pregledati cilje glede
recikliranja, določene v zakonodaji EU o odpadkih. Rezultat posvetovanja bo podlaga za morebitno
novo zakonodajo o preprečevanju nastajanja odpadkov ter spodbujanju ponovne uporabe in
recikliranja, ki bo pripravljena v okviru širšega pregleda politik o odpadkih leta 2014. Državljani,
podjetja, nevladne organizacije, javni organi in druge zainteresirane strani lahko svoja mnenja
prispevajo do sredine septembra 2013.
Obstoječa zakonodaja EU o odpadkih določa jasne cilje glede ponovne uporabe in recikliranja
odpadkov ter zmanjševanja odlaganja odpadkov na odlagališčih. Do leta 2020 bi bilo na primer treba
reciklirati 50 % komunalnih in gospodinjskih odpadkov ter 70 % odpadkov, nastalih pri gradnji in
rušenju. Več lahko preberete tukaj. (vir: EK)

NOVO POROČILO EVROPSKE KOMISIJE O DRŽAVLJANSTVU
Evropska komisija je na začetku maja objavila novo poročilo o državljanstvu, s kateri želi okrepiti tiste
pravice evropskih državljanov, s katerimi se državljani srečujejo vsakodnevnem življenju.
V poročilu o državljanstvu EU je opisanih dvanajst konkretnih načinov, s katerimi lahko Evropejci
bolje uporabijo svoje pravice, ki jim jih prinaša evropsko državljanstvo – od iskanja zaposlitve v drugi
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EU državi do zagotavljanja močnejše participacije v demokratičnem življenju v Evropski uniji.
Povezave na poročilo, povzetke poročila in druge povezane dokumente najdete tukaj. (EK, bh)
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