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NOVIČKE SOS
ZDRUŽENA STALIŠČA KOMISIJ SOS PREDSTAVLJENA NA SESTANKU
Z MINISTROM ŽIDANOM
V četrtek, 11.4.2013 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje potekal sestanek na temo novele
Zakona o kmetijskih zemljiščih s poudarkom na trajnem varovanju le-teh.
Minister Židan je uvodoma povedal, da je predlog novele ZKZ sicer osnova za pogovor, da pa si želi,
da bi se rešitve iz tega zakona preizkusile v realnosti, da bi pri opredeljevanju v zvezi s tem sistemom
vključeni vsi akterji in da bi bilo prav, da se zakon sprejme do konca leta. Razprava je bila široka, saj
so se je udeleženi strokovnjaki s področja kmetijstva, prostora, predstavniki civilne družbe, občin,
univerze, ter predstavniki ministrstva za prostor. V razpravi je bilo opozorjeno, da bi morali vsi
varstveni režimi prostora iti skozi proces prostorskega načrtovanja, saj so ključni problemi v prostoru
nastali prav zato, ker varstveni režimi na različnih področjih (kmetijstvo, natura, kultura itd) niso šli
skozi proces prostorskega načrtovanja. Zato je ključno za prostor v Sloveniji, da se usklajujejo različni
interesi v prostoru, tako tudi kar se tiče trajno varovanji kmetijskih zemljišč. Poudarek je torej na
usklajevanju in ne na oblastnem določanju le-teh.
Izidor Jerala je v imenu SOS predstavil stališča, oblikovana na skupni seji komisij, ki je potekala
10.4.2013 v Mariboru in članov predsedstva ter prispelih pripomb občin na predlog ZKZ. Na seji so
zlasti izpostavili, da smo sicer naklonjeni režimu trajno varovanih kmetijskih zemljišč, vendar pa pri
tem pa ne gre zanemariti tudi druge učinke, ki jih prinese vzpostavitev takšnega režima, zato bi bilo
potrebno skrbneje definirati način poseganja v prostor, saj lahko predlagana rešitev hkrati pomeni
tudi veliko razvojno oviro. Zato smo ministrstvu predlagali, da se predlagani sistem prevri na nekaj
tipih občin in tako ugotovijo učinki predloga.
Predlagana določitev kvot, ki je enaka za vse občine je po mnenju strokovnjakov neustrezna, saj
morajo manjše podeželske občine zagotavljati drugačne funkcije kot pomembnejša središča
mednarodnega in nacionalnega pomena določena s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije. Podobno
vprašanje se poraja pri načrtovanju prostorskega razvoja občinskih središč, katerih prostorski razvoj
se načrtuje na podlagi urbanističnih načrtov določenih z ZPNačrt, zato smo predlagali dopolnitev tega
člena. Nadalje smo opozorili, da se na državni ravni sprejemajo številni strateški dokumenti, ki pa
medsebojno niso usklajeni, dopolnjevani, še manj se odražajo in izražajo v nadaljnjih sprejetih
zakonodajnih okvirih. Občine so nasprotovale tudi sprejemu uredbe v določilih, ki določajo urejanje
področja na parcelo natančno. Ocenjujejo, da bi bilo to sprejemljivo samo, če bi ministrstvo uspelo na
novo določiti oceno bonitete kmetijskih zemljišč, čemur pa ni tako in številna kmetijska zemljišča
imajo bonitete, ki niso realne.
Pri opredelitvi kvot trajno varovanih kmetijskih zemljišč smo opozorili na nejasnosti glede prašanja
ali so v kvote všteta tudi zemljišča, ki so po namenski rabi v prostorskih sestavinah planskih aktov oz.
sprejetih OPN-jih občin stavbna nepozidana zemljišča, po dejanski rabi pa kmetijska zemljišča.
Poudarili smo, da bi občine morale biti seznanjene z metodologijo določanja kvot trajno varovanih
kmetijskih zemljišč. Stališče občin je bilo, da se obstoječih stavbnih zemljišč določenih v veljavnih
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prostorskih aktih (kljub njihovi dejanski rabi) ne vključi v kvoto TVKZ, kot izhodišče za določitev kvot
TVKZ se naj upoštevajo tudi razvojne usmeritve občin iz veljavnih PSPA in OPN v nastajanju.
Prav tako pa smo opozorili, da občine nasprotujejo črtanju poglavja o zakupu kmetijskih zemljišč,
prav iz razloga pomembnosti kmetijskega sektorja, varstva kmetijskih zemljišč, samo-oskrbnosti idr.
Zato smo ministru predlagali, da se zakup uredi smiselno z ureditvijo oddaje v najem stvarnega
premoženja države in občin, ter da se večji poudarek pri zakupu kmetijskih zemljišč da kmetom oz. da
so le-ti preferirani zakupniki. (jv)

Z EVROPSKO KOMISIJO O PROGRAMSKIH DOKUMENTIH ZA 2014 -2020
V okviru priprave programskih dokumentov koriščenja EU sredstev strukturnih in investicijskih
skladov za naslednje obdobje 2014 – 2020. Slovenija se trenutno tako na nacionalni kot EU ravni sooča
s pripravo ključnih strateških in izvedbenih dokumentov za obdobje 2014-2020. V fazi nastajanja vseh
teh dokumentov, je MGRT na prvi neformalni sestanek s partnerji pri pripravi teh dokumentov v
Sloveniji povabil odgovorne predstavnike Evropske Komisije. Sestanek je bil v sredo, 10. aprila v
Ljubljani. Poleg predstavnikov različnih generalnih direktoratov Evropske komisije (za zaposlovanje,
socialne zadeve in vključevanje, za kmetijstvo in razvoj podeželja ter za pomorske zadeve in ribištvo)
se je sestanka udeležil tudi g. Jean-Marie Seyler, direktor Generalnega direktorata za regionalno
politiko pri Evropski komisiji. Dogodka so se udeležili tudi predstavniki SOS.
V. d. generalnega direktorja Direktorata za Evropsko kohezijsko politiko na MGRT mag. Franci Klužer
je povedal, da aktivno pripravljamo dokumente, ki bodo podlaga za črpanje evropskih sredstev v
naslednjem sedemletnem obdobju:
Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020, ki bo opredelila vizijo in cilje razvoja, strateške usmeritve,
razvojne politike, prednostna področja razvojnih politik, prioritetne ukrepe, investicijska področja
ter institucionalne in strukturne spremembe, s katerimi bomo lahko ponovno ustvarili pogoje za
rast in zagnali razvoj. Izhodišča za strategijo je že obravnavalo Predsedstvo SOS.
Državni razvojni program prioritet in investicij, ki predstavlja izvedbeni načrt Strategije razvoja
Slovenije 2014-2020; zajema vse politike in javno finančne vire ter vsebinsko definira in finančno
ovrednoti razvojne prioritete. Prvi osnutek DRPi so občine članice SOS že prejele.
Partnerski sporazum, ki je osrednji dokument za črpanje EU sredstev iz vseh petih evropskih
skladov v naslednjem večletnem finančnem okviru 2014–2020; potrdi ga Evropska komisija.
Operativne programe - programi za uporabo sredstev skladov evropske kohezijske politike.
Regionalne razvojne programe in dogovore o razvoju regij - hkrati s pripravo zgoraj navedenih
državnih dokumentov na regionalni ravni (statistične regije) poteka tudi priprava regionalnih.
V so teku številne aktivnosti - strokovne razprave, tematske delavnice, npr. na temo znanje v sredo 17.
aprila, obiski regij, 12. aprila 2013 Gorenjska in druge aktivnosti v sodelovanju z vsemi deležniki.
Načrtovano je, da bodo dokumenti, potrebni za izvajanje kohezijske politike, usklajeni in potrjeni v
začetku leta 2014. (SK)
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PREDSTAVLJENE NOVOSTI NA PODROČJU DDV ZA OBČINE IN
ZAVODE
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Davčno upravo Republike Slovenije organizirala posvet,
na katerem sta predstavnika Davčne uprave RS, Mija Thaler, in Marjan Maček predstavila novosti, ki
jih prinaša Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1G),
veljaven od 1.1.2013. Predstavnika Davčnega urada RS sta uspela tudi odgovoriti na veliko večino
vprašanj občin in zavodov o pravilnosti njihovega ravnanja v vsakodnevnem delu na področju DDV.
(bh)

DELOVNI POSVET O SPREMEMBAH NA PODROČJU PREKRŠKOV
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s gospodom Hinkom Jenulljem, vrhovnim državnim
tožilcem, organizirala delovni posvet na temo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prekrških. Seminar je potekal 11.4.2013 v Ljubljani. Udeleženci, občinske redarske službe oziroma
prekrškovni organi, so bili seznanjeni s poglavitnimi spremembami, ki jih prinaša ZP-1H in v tem
zvezi zastavili marsikatero vprašanje predavatelju. Vsem udeležencem se zahvaljujemo za udeležbo
na posvetu. (ur)

ŠTUDIJSKI OBISK NA TEMO ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Skupnost občin Slovenije je prejela povabilo od partnerske organizacije ICLEI na študijski obisk
Bologne, za dva udeleženca iz Slovenije. Osrednja tema študijskega
obiska je energetska učinkovitost zgradb, ki so zgodovinsko
zaščitene. Z udeležbo na študijskem obisku se bosta predstavnika
dveh občin, ki delata na tem področju seznanila z lokalnimi
politikami, prostorskim planiranjem, tehnologijami, socialnimi in ekonomskim prednostmi tovrstnih
sanacij. Interes za udeležbo je bil velik, zato smo prvoprijavljena zaprosili za pripravo poročila, ki ga
bomo delili z občinami, ki jih tematika zanima. Obisk Bologne je predviden za 23. in 24. april.
ICLEI je vodilni partner projekta Covenant CapaCITY,
kjer SOS sodeluje kot partner. Študijski obisk Bologne pa
je organiziran v okviru projekta 3ENCULT, kjer SOS ne
sodeluje formalno kot partner, zato nima vpliva na pozno
obveščanje in omejeno število udeležencev. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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
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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 .

OBVESTILO O UVELJAVITVI UREDBE O SPREMEMBI UREDBE O
VRSTAH OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli obvestilo o uveljavitvi
Uredbe o spremembi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje, iz katere je bil črtan
sporni 8. člen. Dopis in navodila

PREDVIDENA SPREMEMBA ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH
S strani Ministrstva za finance smo prejeli sporočilo, da je v program vlade RS za 2013 predvidena
sprememba Zakona o upravnih taksah.
Ker že v zgodnji fazi želijo vključiti čim večje število deležnikov vas naprošamo, da nam do 7.5.2013
na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe in predloge za spremembe in
izboljšave trenutno veljavnega Zakona o upravnih taksah.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE POŠKODBE PRI DELU
Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo glede
poškodbe pri delu. V dopisu se opozarja, da se od 1.1.2013 kot poškodba pri delu (in z njo povezano
nadomestilo v višini 100%) šteje le poškodba, ki se zgodi na redni poti na delo oziroma z dela, če
prevoz organizira delodajalec in službeni poti. Pojasnilo ministrstva lahko preberete tukaj.
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POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE
Skupnost občin Slovenije se je na občine obrnila s prošnjo po posredovanju informacij na področju
tujerodnih invazivnih vrst. In sicer nas je zanimalo ali občine opravljajo kakšne aktivnosti na področju
tujerodnih invazivnih vrst (ITV) ali pa jih imajo v načrtu in kaj počnejo: odstranjevanje, osveščevalne
akcije s predavanji ali kaj podobnega? Koliko denarja namenijo občine takim akcijah? Odgovore občin
lahko preberete tukaj.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

DOVOLJENJE ZA ZAČASNO ČEZMERNO OBREMENITEV OKOLJA S
HRUPOM
Občine članice SOS vljudno naprošamo k podaji odgovorov na povpraševanje, ki ga je prejela
Skupnost občin Slovenije s strani občine glede izdaje dovoljenja za začasno čezmerno obremenitev
okolja s hrupom.
In sicer, rok za podajo vloge je namreč skladno z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/05) vsaj 30 dni pred pričetkom prireditve. V
praksi pa je ta rok težko izpolniti. Občino glede na navedeno zanima kako so občine to uredile v svojih
splošnih aktih? Nadalje, kako občine izvajajo nadzor nad izvajanjem ukrepov zaradi uporabe zvočnih
naprav na prireditvah?
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

18.4.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

ODŠKODNINSKA SHEMA
Občina 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

posredujte

najkasneje

do

17.

aprila

2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si. Rok smo podaljšali z namenom pridobitve večjega števila odgovorov.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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
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.

18.04. / PRAVNE PODLAGE IN EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PREGLED
ELABORATOV O CENAH STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Inštitutom za javne službe vabimo na posvet z naslovom
PRAVNE PODLAGE IN EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PREGLED ELABORATOV O CENAH
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA.
Seminar bo potekal 18. aprila 2013 s pričetkom ob 9.30 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana
(dvorana Kronos), Dunajska Cesta 154, 1000 Ljubljana.
Seminar je namenjen predstavnikom občin, ki se s problematiko zagotavljanja občinskih javnih služb
varstva okolja ter presojo elaboratov in potrjevanjem cen komunalnih storitev srečujejo pri svojem
delu. Na posvetu bodo za vas na razpolago Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije, mag. Boris
Jagodič, Inštitut za javne službe, mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe ter mag. Blanka
Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o. Vabilo s programom in prijavnica
Vaša vprašanja v zvezi z obravnavano tematiko nam lahko sporočite preko prijavnice. Zaradi priprave
kvalitetnih odgovorov vas naprošamo, da nam sporočite vaša vprašanja tri dni pred posvetom. Prijave
sprejemamo na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 15 03 najkasneje dan pred
posvetom, torej 17.4.2013.

18.04. / Sestanek z URSZR in MZIP
V sekretariatu SOS smo prejeli vabilo na sestanek na temo zemeljskih plazov, problematike škod po
obilnem sneženju in ocenjevanje škode v kmetijstvu in na objektih kot posledica narslih voda v letu
2013.Sestanek s predstavniki MZIP in URSZR bo potekal v četrtek, 18.4.2013 ob 11. uri v
Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje Ig. Sestanka s bodo udeležili predstavniki SOS.
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22.04. / URESNIČEVANJA INSTITUTOV ZAKONA O INTEGRITETI IN
PREPREČEVANJA KORUPCIJE V PRAKSI
Z namenom, da vam v občinah omogočimo seznanitev s postopki KPK, približamo pomen
vzpostavitve učinkovitega notranjega nadzora, institute Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije ter zavezance v lokalni samoupravi, ter predstavimo metodologijo in rezultate sistemskega
nadzora nad uresničevanjem institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v Občini
Kamnik vas Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije vabimo na
posvet URESNIČEVANJE INSTITUTOV ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU
KORUPCIJE PRAKSI. Posvet bo potekal v ponedeljek, 22.4.2013 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Austria Trend Hotela Ljubljana- dvorana Horus, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo s programom
in prijavnica
Komisija za preprečevanje korupcije je začela izvajati sistemski nadzor tudi na lokalni ravni, s katerim
želi povečati preglednost postopkov ter odgovornost organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov. Cilj nadzora je tudi
okrepiti znanje in poklicno integriteto javnih funkcionarjev ter javnih uslužbencev na lokalni ravni, da
lahko v svojem okolju učinkovito in uspešno uresničujejo naloge in izvajajo ukrepe, ki jih določa
zakon v zvezi s preprečevanjem ter razkrivanjem koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj.
Ker bo kot primer dobre prakse predstavljen tudi pilotni primer nadzora v Občini Kamnik, vas
vabimo, da se na posvet prijavite z izpolnjeno prijavnico na naslov metka@skupnostobcin.si ali preko
faksa na 02 234 15 03 najkasneje do petka, 19.4.2013. Del posveta bo namenjen tudi razrešitvi odprtih
vprašanj za KPK, zato vas vabimo, da ob prijavi na prijavnico zapišete tudi vprašanja s katerimi se
soočate v vsakodnevni praksi.

23.04. / SESTANEK GLAVNEGA ODBORA SOS
Glavni odbor SOS se bo sestal v torek, 23. aprila 2013 ob 10.00 uri, v prostorih Sekretariata SOS na
Partizanski 1 v Mariboru. Člani glavnega odbora se bodo pogovarjali o pripravah na skupščino in
aktualnih odprtih zadevah.

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.
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25.04. / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Skupnost občin Slovenije sklicuje redno letno skupščino SOS, ki bo potekala v četrtek, 25. aprila 2013, s
pričetkom ob 09.30 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Vabilo na skupščino s predlaganim dnevnim redom
Prijavnica
Neposredno po redni letni skupščini ste vabljeni na srečanje in pogovor o aktualnih zadevah s
povabljenimi gosti, ministrom za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregorjem Virantom,
predstavnikom ministrstva za finance in predstavnikom ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Vljudno vas prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležite. V kolikor se skupščine ne morete udeležiti
lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca.
Vašo udeležbo potrdite s prijavnico poslano po faksu na številko 02 234 15 03 ali na elektronski naslov
metka.lasic@skupnostobcin.si ali po pošti na Skupnost občin Slovenije, Partizanska c. 1, 2000 Maribor,
najkasneje do ponedeljka, 22. aprila 2013.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
17.04. / IZDELAVA NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je Uprava za zaščito in reševanje pripravila posvet na temo
izdelave načrtov zaščite in reševanja. Posvet, ki bo 17. aprila ob 10. uri na Ig-u je brezplačen, potrebno
se je le prijaviti na telefonski številki 01 471 18 16 (Marjana Kopina). program posveta

17.04. / RAZPRAVA O VSEBINI PROGRAMSKIH DOKUMENTOV - TEMA
ZNANJE
Na MGRT so pričeli s splošno razpravo o vsebini programskih dokumentov, ki bodo začrtali razvoj
Slovenije do leta 2020, v naslednjih mesecih pa bodo nadaljevali z vsebinsko razpravo po petih
tematskih sklopih. V ta namen bo v sredo, 17. aprila 2013 potekal sestanek, ki bo posvečen temi
znanja, trga dela in drugih relevantnih področij in odprtih vprašanj. Sestanka se bodo udeležili s strani
SOS nekateri člani glavnega odbora in delovne skupine za črpanje EU sredstev.

17.4. / KAKOVOST ZRAKA IN ZDRAVJE LJUDI
Ob letu zraka bo potekala predstavitev z naslovom "Kakovost zraka in zdravje ljudi - skupen interes
nas vseh", ki bo v sredo, 17. 4. 2013 ob 12.uri v Mladinsko kulturnem centru, MKC, Ozare 18, Slovenj
Gradec. V skladu s povabilom Turističnega društva Slovenj Gradec bo predstavitev organizirana v
sodelovanju med MKO - Agencija RS za okolje in Mestno občino Slovenj Gradec. Pri predstavitvi
bodo sodelovali tudi IVZ RS, ZZV Ravne na Koroškem ter Urbanistični inštitut RS. Predstavitev je
namenjena tako splošni kot strokovni javnosti. Posebno pozornost bomo namenili sodelovanju z
mladimi, ki delujejo v okviru ekošol.
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19.04. / KAZALCI OKOLJE – ENERGIJA V SLOVENIJI
Agencija RS za okolje pripravlja kazalce okolja in energije, ki izhajajo iz nabora energetsko okoljskih
kazalcev Evropske agencije za okolje. Cilj je spremljanje doseganja ciljev energetske ter okoljske
politike, ki sta vedno bolj povezani. Predstavitev bo v petek, 19.4.2013 ob 10.00 uri v Ljubljani.

22.04. / USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V OBČINAH
IN ZAVODIH
Center za poklicno rehabilitacijo (CPR), ki deluje znotraj Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta
Republike Slovenije – URI SOČA vas vljudno vabi na seminar z naslovom Usposabljanje in
zaposlovanje invalidov v občinah in zavodih. Seminar bo potekal v ponedeljek, 22.04.2013 v prostorih
URI SOČA, Linhartova 51, Ljubljana (vhod s Tomačevske) (Zemljevid-lokacija). Na seminarju boste
izvedeli osnovne informacije glede možnosti sodelovanja s Centrom za poklicno rehabilitacijo ter
dobili priložnost pridružiti se k že aktivni mreži delodajalcev. Na ta način boste aktivno prispevali k
povečevanju zaposlitvenih možnosti invalidov z omogočanjem usposabljanja v realnem delovnem
okolju in/ali zaposlovanjem. Seminar je brezplačen, potrebna je le predhodna prijava na elektronski
naslov: zuhra.lovic@ir-rs.si ali po pošti na naslov URI SOČA-CPR, Linhartova 51, Ljubljana. Vabilo in
prijavnica Dodatne informacije dobite na telefonski številki 01/47 58 187.

23.04. / UKREPI OBČIN KOT ZNANILCI TRAJNIH SPREMEMB NA
PODROČJU TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, CIPRA Slovenija, Urbanistični inštitut RS, Mestna občina
Ljubljana in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenska platforma za trajnostno
Mobilnost, organizorajo posvet z naslovom Ukrepi občin kot znanilci trajnih sprememb na področju
trajnostne mobilnosti, ki bo potekal 23.4.2013 v veliki sejni dvorani Mestne hiše MOL, Mestni trg 1,
Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri. Kotizacije ni, prijava pa je obvezna preko interaktivnega gumbka v
vabilu.

25.04. / III. KONFERENCA EVIDENTIRANJA GJS
V Sloveniji že nekaj let deluje sistem evidentiranja gospodarske javne infrastrukture na državni ravni,
ki na mnogih področjih pomembno vpliva na razvoj infrastrukture in predstavlja pomemben dejavnik
gospodarskega in družbenega razvoja. Osnovni namen vzpostavitve sistema, prikaz zasedenosti
prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture za območje celotne države, se izpolnjuje. Pri tem
lahko ugotovimo, da je največja pridobitev predvsem zavedanje prednosti strukturiranih evidenc
gospodarske javne infrastrukture s strani lastnikov in uporabnikov informacij. GURS in MIZŠ na tem
področju že vrsto let uspešno sodelujeta. V letošnjem letu so zagotovili temelje za potrebe
učinkovitejšega razvoja infrastrukture širokopasovnih elektronskih komunikacij, ki bodo olajšali
iskanje sinergijskih učinkov pri investicijah v različne vrste gospodarske javne infrastrukture. Na
letošnji konferenci bodo predstavljeni rezultati nekaterih vidnejših projektov na področju
evidentiranja gospodarske javne infrastrukture na državni in lokalni ravni, vzpodbuditi pa želijo
povezovanje finančnih in tehničnih evidenc gospodarske javne infrastrukture ter poudariti pomen
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položajne natančnosti evidentirane infrastrukture. Konferenca bo v četrtek, 25. aprila 2013 v Hotelu
Mons, Pot za Brdom 55, Ljubljana.

15.04. / DEMOKRACIJA V DIGITALNI DOBI
Fakulteta za družbene vede vabi na okroglo mizo Demokracija v digitalni dobi, ki bo potekala v
okviru Svobodne univerze v ponedeljek, 15. aprila, ob 10. uri v predavalnici 23 (B-TRAKT). Na okrogli
mizi bodo sodelovali: Tanja Oblak Črnič (FDV), Slavko Gaber (PeF), Andrej Lukšič (FDV), Pavle
Gantar, Žiga Vrtačič (danesjenovdan), Gorazd Božič (SI-CERT) in Simon Delakorda (INePA). Namen
dogodka je spodbuditi razmislek o politični participaciji, demokratizaciji komuniciranja in javnega
delovanja prek novih medijev in s pomočjo delavnic, vabljenih diskutantov in sodelujočih pri
predmetu Komuniciranje in nove tehnologije ponuditi kritično refleksijo in praktične recepte za
aktivacijo digitalnih državljanov. Praktične delavnice, ki jih bodo vodili Alja Isaković (Rail Girls),
Domen Savič (e-demokracija.si) in Žiga Vrtačič, bodo potekale od 12. do 14. ure v računalniških
učilnicah. Kontaktna oseba: Tanja Oblak Črnič; tanja.oblak@fdv.uni-lj.si; 01 5805 246.

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 uveljavlate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pood

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

NOVICE DRUGIH
SODELOVANJE V TESTNI APLIKACIJI ELEKTRONSKEGA
KADROVANJA
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo vabilo k
sodelovanju v testni aplikaciji elektronskega kadrovanja namenjeno občinam. Testna aplikacija
elektronskega kadrovanja oz. E-kadrovanja omogoča informatizirano pripravo objav prostih delovnih
mest in njihovo objavo z uporabo spletnih aplikacij. Vabilo MNZJU
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Za kakršne koli informacije, pojasnila in morebitne spremembe ter pripombe v zvezi s testno
aplikacijo lahko pokličete na telefonski številki MNZJU: 01 478 1679 in 1677 oz. sporočite na e naslov
ministrstva: gp.mpju@gov.si.

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA – PRILOŽNOST ZA INVESTICIJSKI
ZAGON
V Ljubljani je 9. aprila potekal posvet Zbornice komunalnega gospodarstva z naslovom »Komunalna
infrastruktura – priložnost za investicijski zagon«. Na posvetu je sodeloval tudi minister za kmetijstvo
in okolje mag. Dejan Židan, vsi govorci pa so se strinjali, da je (vzdrževana) infrastruktura nujna za
izvajanje kakovostnih komunalnih storitev in da so bili vložki vanjo v preteklosti občutno premajhni.
Pri tem je pomembno sodelovanje vseh deležnikov, kar povečuje možnosti za nov investicijski zagon,
koristi od tega pa bodo neposredno in takoj občutili občani.

4. REDNA SEJA VLADE RS
O SPREMEMBAH ZAKONA O DRŽAVNI UPRAVI
Vlada je na seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o državni
upravi. Predlog je posredovala v obravnavo po skrajšanem postopku Državnemu zboru RS.
Cilj predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah ZDU je uskladitev z določbami ZVRS–G, ki
spreminjajo strukturo vlade, s čimer se zagotavlja boljša operativnost in uspešnejše izvajanje nalog
nove vlade. Dodatno pa predlog vsebuje tudi določitev obveznosti brezplačnega posredovanja
podatkov o povračilih in drugih prejemkih iz delovnega razmerja javnih uslužbencev in funkcionarjev
ter spremembe na področju elektronskega poslovanja uprave. (Vir: vlada Rs, ur)

ZAKON O JAVNIH FINANCAH
Vlada je zadolžila Ministrstvo za finance, da pripravi predlog Zakona o javnih financah, skupaj s
predlogom Zakona o računovodstvu.
Obstoječi zakon ne vsebuje prilagoditev, ki so potrebne glede na zadnje spremembe oziroma
dopolnitve evropske zakonodaje v povezavi z okrepitvijo ekonomskega upravljanja v državah
članicah EU in okrepitvijo nadzornih mehanizmov za obvladovanje javnofinančnih neravnovesij
zaradi ekonomske in finančne krize. Zato je potrebno zakon v določenih segmentih prilagoditi
pravnemu redu EU, v obdobju finančne krize pa določiti pravila, ki bodo zagotavljala finančno
disciplino, nadzorovano rast javnofinančnih odhodkov ter posledično srednjeročno doseganje
uravnoteženega javnofinančnega salda. Ministrstvo za finance ocenjuje, da bi bilo primerno pristopiti
k pripravi celovitega novega Zakona o javnih financah, skupaj z Zakonom o računovodstvu. Ključna
vprašanja, glede katerih je potrebna predhodna usmeritev vlade:
-

fiskalna pravila:

-

Fiskalni svet – vloga in položaj

-

Financiranje delovanja javnih zavodov: predlog ZJF iz leta 2011 je na tem področju izhajal iz
predloga nove ureditve delovanja javnih zavodov na področju negospodarskih javnih služb,
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ki pa kasneje ni bila uveljavljena. Ocenjujemo, da mora ZJF v celoti postaviti pravila
finančnega poslovanja javnih zavodov kot posrednih uporabnikov proračunov, vključno s
pravili uporabe/najema stvarnega premoženja države.
-

Ureditev upravljanja s stvarnim in finančnim premoženjem, ki ni predmet upravljanja po
zakonu o slovenskem državnem holdingu

-

proračuni lokalnih skupnosti in zagotavljanje upoštevanja evropskih pravil ekonomskega
upravljanja tudi na ravni proračunov lokalnih skupnosti: upoštevaje dejstvo, da pravila
ekonomskega upravljanja zadevajo vse štiri blagajne javnega financiranja (državni proračun,
pokojninsko in zdravstveno blagajno ter proračune lokalnih skupnosti) je treba na novo
vzpostaviti mehanizem vključitve teh proračunov v celovito javnofinančno sliko države. Gre
predvsem za vprašanje samostojnosti lokalnih skupnosti pri zagotavljanju financiranja
oziroma omejitev, ki jih lahko lokalnim skupnostim določi država. (Vir: vlada Rs, ur)

ODPRAVA POSLEDIC SUŠE
Vlada je potrdila dokončno oceno neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi suše v letu
2012, ki znaša 56.510.351,55 evrov in je prizadela 106.540,02 ha kmetijskih površin v 122 slovenskih
občinah.
S Programom odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2012 bo Vlada zagotovila v letu
2013 iz sredstev proračunske rezerve 5.651.035,16 evrov oškodovancem – nosilcem kmetijskih
gospodarstev, kjer je bila zaradi suše običajna letna proizvodnja določene kmetijske kulture zmanjšana
za več kot 30 odstotkov. (Vir: vlada Rs, ur)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI JAVNI RAZPIS URE/JP-1/2013
Nepovratna sredstva za javni sektor, občine in podjetja za toplotne črpalke, razsvetljavo, zamenjavo
kotlov, energetski pregled ter informiranje in ozaveščanje. Prijave do 17.4.2013. Za več informacij o
razpisu >>kliknite tukaj<<.

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
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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
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.
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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
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
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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
SEJEM 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
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
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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.

IZOBRAŽEVALNI OBISK EVROPSKIH INSTITUCIJ
Evropska komisija je v času od 7. do 9. aprila v Bruselj povabila 25 predstavnikov občin. Skupino so
sestavljali župani, podžupan in zaposleni v občinskih upravah. Na začetku so se udeleženci seznanili
z vlogo Evropske komisije in njenimi nalogami, z nalogami Odbora regij in Evropskega parlamenta.
Posebna pozornost je bila namenjena Odboru regij, ki zastopa lokalne in regionalne oblasti. Prisotnim
je bila predstavljena slovenska delegacija in njeni dosežki. Posebej je bilo izpostavljeno mnenje dr.
Ivan Žagarja o mehanizmu za povezovanje Evrope ter mnenje Andreje Potočnik o enakovredni
zastopanosti spolov med neizvršnimi direktorji družb. Najbolj zanimiv za predstavnike slovenskih
občin je bil sestanek s komisarjem Janezom Potočnikom, ki je na kratko predstavil glavne izzive sveta
do leta 2030. V nadaljevanju je z župani razvil debato o dodatnih področjih, ki so zapadle pod Naturo
2000 in možnostih za financiranje. Komisar je povedal, da je Slovenija veliko dodatnih sredstev v
pogajanjih za naslednjo finančno perspektivo prejela prav zaradi njene posebnosti, da ima kar 37%
ozemlja v naturi 2000. V sklopu obiska so se predstavniki občin seznanili tudi s predlogom Direktive o
podeljevanju koncesij, o večletnem finančnem okvirju 2014-2020, načrtom za pravno in monetarno
unijo ter o mandatu Evropskega urada za boj proti goljufijam. Obisk je bil organiziran na visokem
nivoju, za kar bi se zahvalil predstavništvu Evropske komisije v Sloveniji.(MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
NA 100. PLENARNEM ZASEDANJU ODBORA REGIJ O PRORAČUNU IN
KRIZI
Predsednik Odbora regij (OR) Ramón Luis Valcárcel Siso bo ob obeležitvi 100. plenarnega zasedanja
Odbora, ki je bil ustanovljen leta 1994, na razpravi o trenutnih najbolj perečih temah na področju
evropskih zadev gostil predsednika Evropskega parlamenta Martina Schulza. Plenarno zasedanje OR,
je 11. in 12. aprila obravnavalo tematike proračuna EU in gospodarske krize. Ker je prihodnje leto tudi
leto volitev v Evropski parlament, bosta instituciji v želji po nadaljnjem izboljšanju sodelovanja
prednostno obravnavali tudi vprašanje, kako povečati volilno udeležbo državljanov. Plenarnega
zasedanja se je udeležila tudi slovenska delegacija pod vodstvom dr. Ivana Žagarja, predsednika SOS.
(več: EU)

STRATEGIJA ZA PODONAVJE
Evropska komisija je dve leti po sprejetju strategije Evropske unije za Podonavje objavila prvo
poročilo o napredku pri njenem izvajanju. V poročilu so podrobno opisani pomembni dosežki pri
reševanju težav, in sicer od manjkajočih prometnih povezav in pomanjkanja konkurenčnosti do
onesnaževanja in kriminalitete. Podonavsko makroregijo sestavlja 14 držav, od katerih je 8 držav
članic EU, med njimi Slovenija. Poročilo vsebuje jasna priporočila za prihodnost: Poziva države
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članice EU, naj vključijo strategijo v novo generacijo programov v okviru regionalne politike za
obdobje 2014–20. Poleg tega Komisija v poročilu poziva vlade podonavskih držav, naj izpolnijo svoje
politične zaveze z umestitvijo strategije kot prednostne naloge na vseh ustreznih področjih politike.
Prav tako spodbuja 8 podonavskih držav članic EU in Hrvaško, naj strategijo vključijo v svoje načrte
za naslednjo generacijo programov v okviru regionalne politike za obdobje 2014–20. (vir in več: EU)

SOCIALNI DIALOG V EVROPI JE POD PRITISKOM
Sodeč po poročilu, ki ga je 11. aprila objavila Evropska komisija, še vedno trajajoča gospodarska kriza
povzroča precejšnje težave v dialogu med predstavniki delavcev in delodajalcev ter vladami. Poročilo
kaže, da je pri izvajanju nedavnih vladnih reform ponekod manjkal v celoti učinkovit socialni dialog,
kar je privedlo do vse bolj konfliktnih odnosov med delodajalci in delojemalci v Evropi. Evropski
komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje László Andor je dejal: „Socialni dialog je v
trenutnem kontekstu nizkega makroekonomskega povpraševanja, višanja davkov in vladnih rezov
porabe pod vse večjim pritiskom. Za izhod iz te krize in ohranitev koristi evropskega socialnega
modela moramo okrepiti vlogo socialnih partnerjev na vseh ravneh. Dobro strukturiran socialni
dialog je nujen tudi za rešitev težav, povezanih z demografskimi spremembami, ter vzpostavitev
boljših delovnih pogojev in večje socialne kohezije. Socialni dialog je treba okrepiti v srednje- in
vzhodnoevropskih državah članicah, v katerih je trenutno znatno šibkejši.“ (vir in več: EU)
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