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NOVIČKE SOS
DELOVNO SREČANJE S PREDSEDNIKOM DRŽAVE
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta v sodelovanju z Uradom Predsednika
Republike Slovenije danes, 8. maja 2013 organizirali Delovno srečanje s Predsednikom Republike
Slovenije, Borutom Pahorjem. Srečanje je potekalo od 11.00 ure dalje v prostorih Kulturno turističnega
centra v Občini Oplotnica. Na srečanju so se županje in župani slovenskih občin s Predsednikom
Republike Slovenije dotaknili aktualnih političnih razmer, razmisleku o razvoju Slovenije v prihodnje,
z vidika lokalne samouprave in regionalnega razvoja ter civilno-vojaškemu sodelovanju ter možnosti
izboljšave le-tega.
Predsednik Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar, je poudaril pomen lokalne samouprave za
razvoj Slovenije, tudi zaradi večjih investicij v lokalno okolje (okoli 70% investicij v državi se zgodi
prav v lokalnih okoljih). Seveda te investicije ne bi bile mogoče v takšnem obsegu, če občine ne bi
usmerile svoje znanje in moči v črpanje evropskih sredstev, ki zlasti v času krize pomeni dobrodošel
prispevek k razvoju celotne države. Zlasti je na tem področju izpostavil pomen spoštovanja
decentralizacije in načela subsidiarnosti. Predsednik Združenja občin Slovenije, Robert Smrdelj, je
ocenil sistem lokalne samouprave v Sloveniji kot dober, vendar v občinah zaznavajo nekaj težav pri
implementaciji, zlasti v zadnjih letih pri uresničevanju določil Zakona o financiranju občin. Občine se
sicer zavedajo finančne situacije v vsej državi, zato so pod okriljem reprezentativnih združenj občin,
predlagale konkretne ukrepe za varčevanje. Skupnost in Združenje občin sta namreč predlagali
ukrepe v okviru Zakona o uravnoteženju javnih financ občin (ZUJF-O), katerega pa pristojna
ministrstva že dve leti več ali manj ignorirajo.
Brigadir Dobran Božič, načelnik Generalštaba slovenske vojske je izpostavil željo po dobrem
sodelovanju med slovensko vojsko in civilno družbo, kateri so vedno na razpolago, ko potrebuje
pomoč. Povedal je, da so v preteklem letu v akcijah zbrali 30 ton hrane, 1 tono zdravil in organizirali
več kot 380 akcij (civilna zaščita, pomoč ob poplavah, reševalne akcije tudi v gorah) za civilno družbo.
Zbrane županje in župane je pozval, da se v primeru, da potrebujejo pomoč vojske, obrnejo na
ministrstvo za obrambo in zahtevajo pomoč vojske, saj so vedno na razpolago za pomoč civilni
družbi.
Predsednik države, Borut Pahor, je povedal, da poudaril njegovo zavedanje, da med institucijami
države, največji ugled in odobravanje med državljani uživa prav lokalna samouprava. Namigi, da bi
se mimo volje državljank in državljanov (občank in občanov) ukinjale občine, se mu ne zdijo ne dobri
ne pošteni. Priznava pa, da danes lokalna samouprava z napori in delom z občani, predstavlja steber
stabilnosti, še posebej v času krize. Županjam in županom je obljubil, da bo na delovnem srečanju
izpostavljene težave in pomisleke občin izpostavil, ko bo v stiku z vlado Republike Slovenije ter
pozval reprezentativni organizaciji občin, da sestavita prioritetno listo težav s katerimi se soočajo in jo
predal predsednici Vlade RS, Alenki Bratušek, na njunem naslednjem srečanju.
Delovno srečanje je potekalo do 13.00 ure in se je zaključilo z zakusko, ki jo je pripravil Aktiv kmečkih
žena občine Oplotnice. Po zaključku uradnega dela srečanja med predstavniki lokalne oblasti in
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predsednikom države, si je slednji ogledal tudi izgradnjo nizko-energetskega vrtca v Občini Oplotnica
ter pontonski most. (bh)

TRAJNOSTNA MOBILNOST KOT PODPORA TURIZMU
V Logarski dolini je 8. maja potekala delavnica z naslovom Trajnostna mobilnost kot podpora
turizmu. Delavnice se je udeležilo tudi nekaj predstavnikov SOS, predvsem članic in članov komisije
za turizem. Predstavljeni so bili številni primeri dobrih praks trajnostne mobilnosti iz vidika turizma
tako iz Slovenije, kot iz tujine, predvsem Švice. Dogodek je bil namreč sofinanciran v okviru programa
Švicarski prispevek, organizirala pa ga je Logarska dolina d.o.o. Med predavatelji jebila tudi
predstavnica DRSC mag. Polona Andrejčič Mušič, ki je predstavila Javno infrastrukturno podporo
potrebam trajnostne mobilnosti v turizmu in v okviru tega izpostavila kolesarsko mrežo. Povedala je,
da so v času krize pričakovanja glede sofinanciranja kolesrskih poti predvsem iz EU sredstev. Da bi ta
lažje črpali je nujno sodelovanje občin v smislu regijsko zaključenih kolesarskih projektov. (SK)

NACIONALNI POSVET »OBLIKOVANJE PRIORITET
TRANSNACIONALNEGA PROGRAMA SREDNJA EVROPA 2014 -2020«
Četrtek, 25.04.2013, se je predstavnica SOS v Nacionalnem odboru za Interreg III, ETS in IPA,
udeležila priprave programa Srednja Evropa 2014-2020. Na posvetu so bili predstavljeni Programi
transnacionalnega sodelovanja na prehodu iz obdobja 2007-2013 v obdobje 2014-2020, potekale so tudi
delavnice z naslovi: Inovacije, Nizkoogljična družba (energija), Okolje in trajnostno upravljanje virov.
Takšne delavnice potekajo sedaj po vseh državah, vključenih v programe, pri čemer se konec leta
predvideva zaključek programiranja.

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE V POGAJALSKO SKUPINO ZA POGAJANJA ZA
SKLENITEV KOLEKTIVNE POGODBE ZA DRŽAVNO UPRAVO, UPRAVO
PRAVOSODNIH ORGANOV IN UPRAVE SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
Vlada Republike Slovenije je dne 23.8.2012 sprejela sklep, s katerim so bile imenovane pogajalske
skupine za pogajanja za sklenitev in spremembe kolektivnih pogodb dejavnosti oziroma poklicev.
Glede na to, da je s sprejetjem Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 21/13) na nekaterih ministrstvih in vladnih službah prišlo do
reorganizacije in določenih kadrovskih sprememb, je ministrstvo pristojno za uslužbenski sistem in
sistem plač v javnem sektorju, pozvalo, da imenujemo člana v pogajalsko skupino za pogajanja za
sklenitev Kolektivne pogodbe za državno upravo, upravo pravosodnih organov in uprave
samoupravnih lokalnih skupnosti. Skupnost občin Slovenije občine članice poziva, da predlagajo
člana za navedeno pogajalsko skupino za pogajanja za sklenitev in spremembe kolektivnih pogodb
dejavnosti.
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S klikom na ikono boste dostopali do dopisa in obrazca za evidentiranje. Predlog mora vsebovati vse
podatke, navedene v pozivu, ker nepopolnih predlogov Ministrstvo za notranje zadeve in javno
upravo ne bo upoštevalo. Evidentiranje je odprto do srede, 15.05.2013. Vloge posredujte pisno na
Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na
metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG OCENE POTRESNE OGROŽENOSTI
V usklajevanje smo prejeli predlog Ocene potresne ogroženosti Republike Slovenije. V kolikor imate
mnenja ali predloge na njeno vsebino, nam jih prosimo posredujte najkasneje do 13. maja 2013 na
naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

SPREMEMBE PRAVILNIKI IN OBLIKOVANJE STRATEGIJE FUNDACIJE
ZA ŠPORT
Na področju športa, se v naslednjih mesecih obeta ponovno kar nekaj sprememb. Tudi na Fundaciji za
šport se bodo, ko so zaključili delitev sredstev, lotili sprememb pravilnika in priprave strategije
fundacije. Seveda mora biti strategija usklajena z vsemi deležniki v športu. Ker ste tudi občine
pomemben deležnik, vas vabimo k oddaji predlogov, pobud, mnenj ali vprašanj, ki bodo koristne
predvsem za slovenski šport in športnike.
Pravilnik o pogojih, merilih in postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih
organizacij

v

Republiki

Sloveniji

je

dosegljiv

na

spodnji

povezavi

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r06/predpis_PRAV8616.html.
Zapisane strategije Fundacija za šport do zdaj ni imela, zato jo želijo pripraviti usklajeno z vsemi
deležniki. V nadaljevanju pa navajamo predlog ciljev in povezovalne vloge fundacije.
Predlog dolgoročnih ciljev:
1. Doseči visoko stopnjo razumevanja in odobravanja delovanja in vloge fundacije v ključnih
javnostih;
2. Zagotoviti pozicijo fundacije kot kredibilnega vira informacij na svojem področju za vse javnosti;
3. Z vsemi javnostmi skozi trajne oblike komunikacij vzpostaviti korekten odnos in visok medsebojni
komunikacijski standard;
4. Doseči konstantno podporo lastnikov pri odločitvah fundacije;
5. Zagotoviti vpliv fundacije pri ključnih strateških odločitvah lastnikov;
6. Doseči želeno vlogo fundacije pri razvoju slovenskega športa.
Predlog kratkoročnih ciljev:
1. (Re) pozicioniranje fundacije glede na želeni ugled ter vzpostavitev kanalov internega in eksternega
komuniciranja;
2. Definirati in izobraziti nosilce komuniciranja ter doseči primerno konsistentnost in skladnost
sporočil s koordinirano komunikacijo;
3. Prenova spletne strani fundacije;
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4. (Re) definiranje vizije in poslanstva fundacije ter vzpostavitev zavezništva v vplivnih javnostih in
pri mnenjskih vodjih.
Povezovalna vloga fundacije je vzpostavitev stalne neposredne komunikacije s pomembnimi
institucijami v slovenskem športu:
1. MIZKŠ, OKS, SLOADO, NPŠZ…
2. FŠO in izobraževalni sistem, povezan s športom,
3. pristojnimi oddelki mestnih občin in lokalnih skupnosti,
4. športnimi klubi, društvi, organizacijskimi odbori športnih prireditev.
5. Obiski pri institucijah in v lokalnih okoljih.
6. Prisotnost predstavnikov fundacije (in po potrebi vključevanje) na dogodkih, ki jih podpira
fundacija, športnih forumih in ostalih, s športom povezanih dogodkih.
Prosimo vas, da vaše komentarje, pobude in predloge posredujete do 17. maja na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si.

SOS SVETOVANJE
ZEMLJIŠKOKNJIŽNI POSTOPEK
Skupnost občin Slovenije je strani občine članice prejela vprašanje glede zemljiškoknjižnih postopkov.
Problem izhaja iz različnih odločitev sodišč v enakih primerih oziroma ob predložitvi enakih listin s
strani občin. Jasno je, da je vsakokratna presoja okoliščin in odločitev v konkretnem primeru, stvar
odločujočega sodišča, vendar pa enaka podlaga ne sme biti razlog za različno odločitev sodišč.
Vlagatelj zemljiškoknjižnega predloga ima zoper sklep sodišča vedno možnost pritožbe, mogoč pa je
tudi ugovor zoper sklep zemljiškoknjižnega sodniškega pomočnika. (pa)

ZAPOSLITEV OSEBE NA DVEH DELOVNIH MESTIH
Občina članico je zanimalo, ali je mogoče isto osebo zaposliti na dveh različnih delovnih mestih, v
skupnem obsegu 100% na obeh mestih.
Ugotovljeno je bilo, da je slednje mogoče v dveh primerih oziroma ob izpolnjevanju dveh pogojev: če
gre v skladu z Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne
uprave in pravosodnih organih za delovni mesti v istem nazivu ter je v sistemizaciji določeno, da gre
za delovni mesti s krajšim delovnim časom. Ni pa mogoča zaposlitev iste osebe na dveh različnih
delovnih mestih, kjer bi eno bilo nadrejeno drugemu. (pa)

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILA GLEDE UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA
ZAHTEVNOST GRADNJE
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Sektor za graditev je po izvedbi posveta za upravne enote
dne 11. 4. 2013 zbralo vprašanja udeležencev. Z namenom poenotenja upravne prakse pri izvajanju
Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 24/13 in 26/13) so
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kot pripomoček zbrali vprašanja in odgovori nanje. Upravne enote so pri svojem odločanju
samostojne in neodvisne, ter pri odločanju niso vezane na kakršnakoli navodila. Zato imajo spodnji
odgovori zgolj naravo splošnih priporočil upravnim enotam pri odločanju. Sektor za graditev z njimi
ne želi in ne sme prejudicirati odločanja v konkretnih primerih, niti ne sme prejudicirati odločanja v
konkretnih zadevah na 2. stopnji (odločanje o pritožbah na MZIP) ali na sodiščih (odločanje o tožbah
na Upravnem ali Vrhovnem sodišču). pojasnilo 1, pojasnilo 2

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

ODDAJA V NAJEM STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V KMETIJSKE NAMENE –
NUSZ
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede oddaje v najem stavbnih zemljišč v
kmetijske namene.
Občino je zanimalo ali v pogodbe pri oddaji (nezazidanih) stavnih zemljišč v kmetijske namene v
najemne pogodbe vključujete določilo o obveznosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega
zemljišča (NUSZ) , kot izhaja iz 49. člena uredbe o stvarnem premoženju države in sam. lokalnih
skupnosti. Občina bi za določen čas oddala v najem za kmetijske namene (košnja trave,…) zemljišče v
površini 7282 m2, ki leži na območju stavbnih zemljišč. V primeru, da najemniku za površino
zemljišča še zaračuna NUSZ, bi seveda ta dosegel veliko vrednost, za najemnika pa bi to predstavljalo
enormne stroške, ki bi ga seveda odvrnile od najema. Odgovor občine lahko preberete tukaj.

POSTOPEK PRIDOBIVANJA SOGLASJA V SKLADU Z ZJN-2
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja glede postopka
pridobivanja soglasja občinskega sveta. Občina je prosila za kratek opis, kako občine izvajate postopek
pridobivanja soglasja nadzornega organa občin (občinski svet) k spremembam pogodbe skladno s
sedmim odstavkom 29. člena ZJN-2-UPB5? Odgovora občin članic lahko preberete tukaj.

UVEDBA POSTOPKA RAZLASTITVE
Na sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede uvedbe postopka
za razlastitev.
Zaradi večje varnosti za pešce želi občina ob lokalni cesti zgraditi pločnik. Eden od lastnikov pa občini
ne želi prodati zemljišča, zato razmišlja občina o uvedbi postopka za razlastitev. Razpolagajo s
projektom za izvedbo, izvedena pa je tudi že parcelacija potrebnega zemljišča za pločnik. Na podlagi
(ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10) bi občinski svet ugotovil javno korist, nato pa bi vložili zahtevo za
razlastitev na Upravno enoto po postopku, določenem v Zakonu o urejanju prostora (ZUrep–1)
(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03). Občino je v tem zvezi zanimalo ali ima katera občina že
izkušnje s postopkom ugotavljanja javnega interesa po 12. členu Zakona o cestah - kaj naj vsebuje
sklep občinskega sveta, da ni kasneje težav v postopku razlastitve pred upravno enoto ter kako dolgo
je postopek razlastitve nato trajal? Odgovor občine članice lahko preberete tukaj.
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ODPRTA POVPRAŠEVANJA

UREJANJE SOČASNE PRISOTNOSTI VZGOJITELJIC V VRTCIH
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede urejanja sočasne prisotnost
vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic v času krajših bolniških odsotnosti s prošnjo po posredovanju
vprašanja občinam članicam. Vljudno vas naprošamo za posredovanje informacij.
Občino zanima kako imajo vrtci v drugih občinah zagotovljeno oz. urejeno sočasno prisotnost
vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic v času krajših bolniških odsotnosti (npr.: Ena oz. več vzgojiteljic
nastopi z bolniško na isti dan, vrtec pa o tem obvestijo šele na dan nastopa bolniške oz le dan prej. ).
Problem nastane, ker Zakon za uravnoteženje javnih financ zahteva soglasje ustanovitelja za vsako
nadomestno zaposlitev, kjer je tudi navedeno, da bo ustanovitelj zagotavljal sredstva za začasno ali
občasno delo. Zanima jo, koga zaposlijo v vaših vrtcih z dnem, ko nastopi bolniška (sklepanje pogodb
o delu je na podlagi 109 . a člena ZOFVI s študenti in plačilo preko študentskih napotnic, v nasprotju z
določili ZDR in ZOFVI.), ter kako pridobivate soglasje ustanovitelja, saj je le-to potrebno pridobiti že
pred samim nastopom nadomestne zaposlitve?
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

16.05.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
13.05. / SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR PRI SOS
Seja Komisije za prostor bo potekala v ponedeljek, 13.5.2013, v prostorih Mestne občine Novo Mesto,
Seidlova cesta 1, 8000 Novo Mesto, ob 10. uri.

15.05. / PRAVNE PODLAGE IN EKONOMSKA IZHODIŠ ČA 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 15. maja 2013 s pričetkom ob 9.30 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana
(dvorana Horus), 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.
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Na seminarju boste izvedeli kako uskladiti občinske odloke in druge akte z novo Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
kako vplivajo ukrepi dosedanje cenovne politike na poslovanje izvajalcev občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, dobili boste napotke kako analizirati ključne pogoje izvajanja posameznih
gospodarskih javnih služb z vidika upravičenih stroškov ter kako predeliti izhodišča za oblikovanje
cen kot podlaga za pripravo elaborata. Na posvetu bomo tudi pregledali in splošno komentirali
elaborate o cenah posameznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vabilo na posvet 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 14.5.2013.

15.05. / SREČANJE Z EKIPO MINISTRA ŽIDANA
V Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije in Združenju mestnih občin Slovenije
organiziramo srečanje, ki bo potekalo 15.5.2013 ob 9.00 uri v viteški dvorani Pokrajinskega muzeja
Maribor, Grajska ul. 2 v Mariboru, na katerem je svojo prisotnost prvotno potrdil minister za
kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, vendar so nam pravkar iz kabineta ministra sporočili, da je
moral nujno odpotovati v Bruselj.
Minister to iskreno obžaluje, vendar pa je poskrbel, da bo na posvetu prisotna vsa ministrska ekipa:
mag. Tanja Strniša, državna sekretarka za kmetijstvo, mag. Andreja Jerina, državna sekretarka za
okolje, dr. Martina Bavec, generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo, dr. Boštjan Petelinc, v.d.
generalnega direktorja Direktorata za javne službe in investicije v okolje, g. Branko Ravnik, v.d.
generalnega direktorja Direktorata za okolje, g. Jošt Jakša, v.d. generalnega direktorja Direktorata za
gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, g. Joško Knez, direktor Agencije RS za okolje, ga. Irena Šinko,
direktorica Sklada kmetijskih zemljišč, ga. Darija Dolenc, g. Boris Potočar. VABILO S PRIJAVNICO
Prosimo vas, da vaše prijave pošljete na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si do 13. maja.

15.05. / EVROPSKI SONČNI DNEVI
Skupnost občin Slovenije in Občina Slovenske Konjice v sklopu projekta Evropski sončni dnevi 2013 in
Covenant CapaCITY vabita na srečanje Evropski sončni dnevi 2013 – predstavitev primerov dobrih
praks na področju OVE in URE. Srečanje bo potekalo 15. maja 2013 z začetkom ob 9.00 uri v Penzionu
Kračun Loče, Slomškova ulica 6, 3215 Loče.
Po delovnem delu srečanja, ki bo trajalo predvidoma do 12.30 ure, se ob prigrizku nadaljuje
neformalno mreženje in izmenjava izkušenj. Udeležba je brezplačna. Prijavite se s priloženo prijavnico
do 10. maja 2013. Vabilo s prijavnico

21.05. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
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13. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo potekala predvidoma v torek, 21. maja 2013.
Natančen čas in kraj bomo članom predsedstva sporočili v kratkem.

12.06. / 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 potekal 12.6.2013 ob 11.00 uri v prostorih MNZ. Sestanka se bodo udeležili
člani glavnega odbora SOS in generalna sekretarka.
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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
13.05. / KAKO LAHKO IZBOLJŠAMO SISTEM NA PODROČJU NOVE
SOCIALNE ZAKONODAJE
Državni svet RS organizira posvet z naslovom "Kako lahko izboljšamo sistem na področju nove
socialne zakonodaje?", ki bo potekal v ponedeljek, 13. maja 2013, od 10.00 ure dalje, v dvorani
Državnega sveta Republike Slovenije, na Šubičevi 4, 1000 Ljubljana. Vabilo

15.05. / VABILO NA KONFERENCO COOP
V imenu organizatorjev eim, Centra razvoja človeških virov, Fundacije PRIZMA, domačih in
mednarodnih partnerjev projekta ter Slovenskega foruma socialnega podjetništva in Skupnosti občin
Slovenije vas vabimo, da se nam pridružite na mednarodni konferenci GOSPODARSKI IN SOCIALNI
MODELI PRIHODNOSTI- Sodelovanje med javnimi institucijami, družbeno odgovornimi profitnimi
podjetji in socialnimi podjetji za večjo konkurenčnost v lokalnih okoljih, ki bo 15. maja 2013 v
prostorih Centra avtonomne in alternativne produkcije CAAP v Mariboru, na Valvazorjevi 42.
program, prijavnica
Udeležba na konferenci je brezplačna. Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da se prijavite čim
prej in si rezervirate mesto. Prijave zbiramo do 10. maja 2013 oz. do zapolnitve mest. Prijave pošljite na
e-naslov: info@center-rcv.org ali po faksu: (02) 333 13 46, prijavite se lahko tudi preko spletne
prijavnice:
https://docs.google.com/forms/d/16Xz_YFCc3BASZHKh9zJqDizRHTBv6Qp5CmMlr2Fza74/viewform.
Morebitne spremembe programa bodo objavljene na spletni strani projekta COOP www.coop.fsp.si.

15.05. / RAZPRAVA O VSEBINI PROGRAMSKIH DOKUMENTOV
Na MGRT so že februarja začeli s splošno razpravo o vsebini programskih dokumentov, ki bodo
začrtali razvoj Slovenije do leta 2020, trenutno pa teče razprava po petih tematskih sklopih. Zadnja
razprava na to temo bo potekala v sredo, 15. maja 2013, ob 10.00 uri, v sejni sobi, na Dunajski cesti 58.
V okviru razprave se bo fokus na priložnosti, ki jih za razvoj prinašajo izzivi na področju pravne
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države, učinkovitega javnega sektorja in nevladnih organizacij. V razpravi bodo sodelovali člani
glavnega odbora SOS.

16. IN 17.05. / KONFERENCA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI V
LOKALNIH SKUPNOSTIH
Šentrupert – energetsko najbolj učinkovita občina v letu 2012 v četrtek in petek, 16. in 17. maja 2013, v
Šentrupertu v Deželi kozolcev organizira in vabi na konferenco. Vizija 2020 je dosegljiva. Na
vprašanja:
kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost do leta 2020?
kako v reševanje energetske učinkovitosti pritegniti zasebne partnerje?
kako izpeljati uspešen model energetskega pogodbeništva?
kako pristopiti k investicijam za izboljšanje energetske učinkovitosti?
in ostale dileme, ki se ob tem porajajo, bomo odgovarjali na konferenci Energetsko učinkovite lokalne
skupnosti in v zborniku razprav s konference Kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost.
Konferenca bo potekala v na svetu edinstvenem okolju edinega muzeja na prostem s kozolci v
Šentrupertu na Dolenjskem v Deželi kozolcev.
Konferenca je namenjena županom/županjam in strokovnim službam občinskih uprav, ki se ukvarjajo
s področjem energetske učinkovitosti. Prvi dan je namenjen županom in odgovornim na občinah za
finančno izvedbo investicij. Drugi dan je namenjen strokovnim kadrom na občinah, odgovornim za
tehnično plat odločitve in izvedbe tovrstnih investicij. Kotizacija za posameznega predstavnika znaša
70€, pri čemer se lahko pod eno kotizacijo prvega in drugega dne konference udeležita različna
udeleženca. Kotizacija zajema izvod zbornika predavanj s konference, pogostitve in banket pod
kozolcem, vožnjo z električnimi skuterji in, kot zanimivost, testno vožnjo s Toyotinimi hibridnimi
vozili. Predstavitev, program konference in prijavni obrazec najdete na tej povezavi. Ker je število
udeležencev omejeno, vas vabimo k čimprejšnji prijavi. Vljudno vabljeni v našo družbo. (Vir: občina
Šentrupert)

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,
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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
APRILSKE KOHEZIJSKE NOVICE
S klikom tukaj je dostopna aprilska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o
projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti.

POZIV K SODELOVANJU PRI AKCIJI SEJEMO AVTOHTONA
SLOVENSKA SEMENA
Ministrstvo za kmetijstvo vabi vse slovenske občine k sodelovanju pri akciji "Sejemo avtohtona
slovenska semena" na ekoloških šolskih vrtovih in naročanje lokalno pridelane hrane v javnih
ustanovah.
Ministrstvo za kmetijstvo je tudi v letošnjem letu v okviru projekta Tradicionalni slovenski zajtrk
zaprosila šole in vrtce pri sodelovanju v akciji "Sejemo avtohtona slovenska semena". Šole in vrtci so
prejele po 6 zavojčkov avtohtonih slovenskih semen, ki jih lahko posejejo z otroci na šolskih eko
vrtovih ali lončkih na okenskih policah. V dopisu MKO vabi občine ustanoviteljice k sodelovanju in
vključitvi v projekte, ki spodbujajo zavedanje o pomenu prehranske varnosti.

VESTNIK KPK ZA MESEC MAJ
v majski številki vestnika KPK se Komisija posveča vprašanju obvladovanja tveganj korupcije ter
neetičnega in nezakonitega ravnanja, in sicer s sistemskim nadzorom, ki ga je komisija tokrat prvič kot
pilotni projekt izvedla v Občini Kamnik. Sodelovanje z občino izpostavljajo kot primer dobre prakse,
ki jo bodo uporabili tudi za druge organe in organizacije javnega sektorja.

RAČUNSKO SODIŠČE REVIDIRALO IZVAJANJE DIMNIKARSKE SLUŽBE
Cilj revizije je bil izrek mnenja o pravilnosti ter uspešnosti in učinkovitosti poslovanja ministrstva pri
vzpostavitvi pogojev za izvajanje dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009,
2010 in 2011.
Računsko sodišče je o pravilnosti poslovanja ministrstva pri vzpostavitvi pogojev za izvajanje
dimnikarske službe in nadzoru nad njenim izvajanjem v letih 2009, 2010 in 2011 izreklo negativno
mnenje. Računsko sodišče je Ministrstvu za kmetijstvo in okolje podalo več priporočil ter zahtevalo
predložitev odzivnega poročila z izkazanimi popravljalnimi ukrepi, ki se nanašajo na vodenje evidence
kurilnih naprav in storitev dimnikarske službe, pripravo posodobljenega seznama ustrezno
usposobljenih oseb za izvajanje storitev dimnikarske službe, pripravo načrta aktivnosti glede
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spremembe predpisov, ki urejajo delovanje dimnikarske službe, pripravo načrta aktivnosti za izvedbo
ponovne proučitve vrste dimnikarskih storitev in letnega obsega storitev na posamezni vrsti kurilne
naprave in jasno opredelitev vsebine storitev dimnikarske službe, pripravo načrta aktivnosti za
izdelavo kalkulacije cene storitev dimnikarske službe in pripravo načrta aktivnosti za izdelavo
primerjalne ekonomske analize stroškov in koristi izvajanja dimnikarske službe na koncesioniran in
licenčni način, kot podlage za odločitev o prihodnji ureditvi dimnikarske službe, ter predvideti
možnosti in posledice morebitnega prehoda s koncesijskega na licenčni sistem izvajanja dimnikarske
službe. Več na : tukaj. (Vir: Spletna stran RS RS)

TRAJNOSTNI ŠPORTNI DOGODKI: RAZVOJNA PRILOŽNOST ZA
OBČINE
Šport je hkrati vzrok in žrtev negativnih človeških vplivov na okolje in družbo. Organizatorji športnih
dogodkov in ostali deležniki v športni industriji imajo zato veliko odgovornost do okolja, ki jo lahko
udejanjijo s trajnostnimi praksami, in pri tem ustvarjajo pozitivno zapuščino in razvojne priložnosti za
vse – še posebej za lokalne skupnosti, kjer športni dogodki potekajo. Trajnostne športne prireditve v
osnovi ščitijo interese lokalnih skupnosti ter kulturne in naravne dediščine. Predstavljajo razvojno
priložnost za lokalne skupnosti na strateški, ekonomski, razvojni, okoljski ter promocijsko –
komunikacijski ravni.
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, v okviru projekta Čista zmaga – trajnostni
športni dogodki, snuje kriterije za izvedbo trajnostnega športnega dogodka. Kriterije bodo lokalne
skupnosti lahko uporabile za spodbujanje organizatorjev k trajnostnemu organiziranju, lahko bodo v
pomoč pri dodeljevanju sredstev, postanejo naj del letnega programa in strategije na področju športa.
Več: http://www.cistazmaga.si/?p=506, www.cistazmaga.si.

8. REDNA SEJA VLADE RS
POROČILO O RAZVOJU 2013
Vlada se je seznanila z vsebino Poročila o razvoju 2013, v katerem Urad RS za makroekonomske
analize in razvoj (UMAR) spremlja uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na področju razvojnih
ciljev (gospodarski, družbeni, trajnostni). (Vir: Vlada RS, ur)

ZNIŽANJA STROŠKOV ZA IZGRADNJO VISOKOHITROSTNIH
ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJSKIH OMREŽIJ
Vlada je sprejela stališče RS glede Predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za
znižanje stroškov za izgradnjo visokohitrostnih elektronskih komunikacijskih omrežij. RS podpira cilje
in namen Predloga uredbe, strinja se, da je bistvenega pomena

znižanje stroškov in izboljšanje

učinkovitosti gradnje visokohitrostnih elektronskih komunikacij za razširjenost uporabe zelo hitrega
interneta.
Posamične rešitve predloga uredbe lahko vplivajo na že izoblikovane nacionalne rešitve na področju
gradnje elektronskih komunikacijskih omrežij, kakor tudi na področju drugih infrastruktur, prostora,
gradnje in okolja. Glede navedenega RS mora predlog podrobneje še preučit in vseh njegovih posledic
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z vidika izvedljivosti, gospodarnosti in dodatnih obremenitev vseh deležnikov. Zaradi teh razlogov
Republika Slovenija vlaga proučitveni pridržek. (Vir: Vlada RS, ur)

EVROPSKA SOCIALNA LISTINA
Sprejeto je bilo Dvanajsto poročilo o izvajanju Evropske socialne listine (spremenjene) - področje
zdravja, socialne varnosti in socialne zaščite - za referenčno obdobje od 1. januarja 2008 do 31.
decembra 2011.
Tokratno poročilo obsega člene, ki sodijo v t.i. področje zdravja, socialne varnosti in socialne zaščite.
Dvanajsto poročilo se nanaša na člene, ki se nanašajo na pravico do varnih in zdravih delovnih
pogojev, na pravico do varstva zdravja, pravico do socialne varnosti, pravico do socialne in
zdravstvene pomoči, pravico do storitev socialno varstvenih služb, pravico starejših oseb do
socialnega varstva in na pravico do varstva pred revščino in socialno izključenostjo. (Vir: Vlada RS,
ur)

AKTUALNI RAZPISI
SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V OBMOČJU IZVAJANJA
ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

RAZPIS ZA JAVNO NAROČANJE INOVACIJ
Razpis za javno naročanje inovacij je objavila EK. Teme so tokrat tri:
čista vozila in plovila, ter druge naprave za mobilnost (izključeno je področje IKT)
trajnostna gradnja
bolj učinkovita raba virov, vključno z recikliranjem
Na voljo je 6,3 mio €, rok za prijavo je 28. maj.

NATEČAJ ZA NAGRADO »REGIOSTARS 2014«
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Evropska komisija je objavila natečaj za nagrado »RegioStars 2014« - sedmo letno nagrado – za najbolj
inovativne projekte s področja regionalnega razvoja, ki so sofinancirani s sredstvi evropskih
strukturnih skladov, ki bo podeljena v začetku leta 2014 v Bruslju. Kot v predhodnem letu, je bilo
opredeljenih pet nagradnih področij:
pametna rast: spodbujanje inovacij malih in srednje velikih podjetij;
trajnostna rast: zelen razvoj in ustvarjanje delovnih mest s pomočjo bio-gospodarstva;
vključujoča rast: ustvarjanje delovnih mest za mlade generacije;
CityStar: investicijski projekti na področju trajnostnega mestnega javnega prometa;
večji investicijski projekti: energetska učinkovitost in gospodarstvo z nizkimi emisijami
ogljika.
Za nagrade v letu 2014, bodo izbrani finalisti v okviru dnevov odprtih vrat oktobra 2013 imeli
možnost predstaviti svoje projekte neodvisni žiriji.
Več

informacij

in

prijavni

obrazci

so

vam

na

voljo

na

tej

povezavi:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_en.cfm.
Rok za prijavo najbolj inovativnih projektov s strani Organa upravljanja Evropski komisiji je 30. april
2013. Zainteresirani vodilni partnerji naj posredujejo svoje prijave v angleškem jeziku do najkasneje
26. aprila 2013 Organu upravljanja/Skupnemu tehničnemu sekretariatu na elektronski naslov: REGIOSTARS@ec.europa.eu. V primeru dodatnih vprašanj se prosim obrnite na Natalie Majcenovič na 01 400
3153.

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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JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI REGIONALNIH
DESTINACIJSKIH ORGANIZACIJ
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne
usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih,
distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in
delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo
operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji. Na razpis za
ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki ima obliko
zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali
druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje
sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju
razvojne regije vsaj za obdobje treh let od dneva oddaje vloge na razpis. Na razpis se ne morejo
prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za
sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za
pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS št. 42/2010, dne 28.5.2010. Rok za oddajo
ponudb je 24.05.2013 do 14. ure. Več o tem tukaj.

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")
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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.

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

MEDNARODNE NOVICE SOS
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.
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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
Z LISTINO EU POSTAJAJO TEMELJNE PRAVICE DRŽAVLJANK IN
DRŽAVLJANOV STVARNOST
Listina Evropske unije o temeljnih pravicah je pravno zavezujoča že tretje leto in njen učinek je vse
očitnejši. Nanjo se sklicujejo ne le institucije EU pri pripravi zakonodaje, temveč tudi Sodišče EU in
nacionalna sodišča. Temeljne pravice tako postajajo stvarnost za prebivalce Evrope. Takšne so
ugotovitve iz tretjega letnega poročila o uporabi Listine EU o temeljnih pravicah za leto 2012,
objavljenega danes. Poročilo navaja številne primere, povezane s temeljnimi pravicami, ki kažejo, da v
Evropski uniji nastaja usklajen sistem varstva človekovih temeljnih pravic. Današnje sporočilo
spremlja še poročilo o napredku pri doseganju enakih možnosti za ženske in moške v letu 2012, skoraj
istočasno pa je Evropska komisija objavila Poročilo o državljanstvu EU za leto 2013, v katerem
predlaga niz novih ukrepov v zvezi s pravicami državljanov (gl. IP/13/410 in MEMO/13/409). (Vir:
objave za javnost EU)

VLAGANJE V ZELENO INFRASTRUKTURO PRINAŠA VEČKRATNE KORISTI
ZA NARAVO, DRUŽBO IN LJUDI
Evropska komisija je sprejela novo strategijo, s katero želi spodbuditi uporabo zelene infrastrukture in
zagotoviti, da so naravni procesi sistematično vključeni v prostorsko načrtovanje. Zelena
infrastruktura je preskušeno orodje, ki s pomočjo narave zagotavlja ekološke, gospodarske in
družbene koristi. Na primer namesto gradnje infrastrukture za zaščito pred poplavami bi rešitev z
zeleno infrastrukturo omogočila naravnim mokriščem, da vsrkajo prekomerno vodo zaradi obilnega
deževja.
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Zelena infrastruktura je pogosto cenejša in trajnejša kot ustaljene gradbene alternative. Parki s pestro
biotsko raznovrstnostjo, zeleni prostori in koridorji za svež zrak lahko na primer ublažijo negativni
učinek poletnih vročinskih valov. Poleg zdravstvenih in okoljskih koristi zelena infrastruktura prinaša
tudi mnoge družbene koristi: ustvarja delovna mesta in iz mest naredi okolje, privlačnejše za življenje
in delo. Poleg tega omogoča dobro počutje prosto živečih živali in rastlin tudi v urbanih okoljih.
Zaradi vztrajnega človeškega razvoja se z drobljenjem, spremembami in intenzivno rabo tal vsak dan
dramatično preoblikuje podoba evropske krajine. Širitev urbanih območij in gradnja cestne ter
energetske infrastrukture sta degradirali in razdelili dragocene ekosisteme, prizadeti so habitati in
biološke vrste, zmanjšana pa je tudi prostorska in funkcijska skladnost krajine. Običajno imajo
degradirani ekosistemi manj pestre živalske in rastlinske vrste ter ne morejo opravljati enakih storitev
kot zdravi ekosistemi. Toda te storitve našemu gospodarstvu zagotavljajo neposredno korist, zato je
vlaganje v zeleno infrastrukturo z gospodarskega vidika smiselno.
Investicije v zeleno infrastrukturo običajno zagotavljajo visoke donose. Na primer v projektu obnove
poplavnih območij vzdolž reke Elbe v Nemčiji so koristi zaradi prestavitve jezov, vlaganj v kmetijstvo,
prilagojeno poplavnim območjem, in gradnje ribjih stez za štirikrat presegle stroške. Pridobitve z
vidika rekreacije, zaščite pred poplavami in nižjih emisij ogljikovega dioksida niso bile ovrednotene,
bi pa to vrednost še dodatno povišale. Okoljske rešitve z zeleno infrastrukturo v urbanih okoljih, kot
so zelene strehe, parki in zelene površine, pozitivno vplivajo na zdravje ljudi, pomagajo reševati
družbene probleme, prihranijo energijo in olajšajo odtekanje vode. Boljše načrtovanje infrastrukture
prispeva tudi k učinkovitejši politiki mobilnosti in gradnje.
Sporočilo o zeleni infrastrukturi temelji na časovnem okviru EU za gospodarno rabo virov in strategiji
EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020, zato da se v Evropi spodbudita vlaganje v zeleno
infrastrukturo in njena uporaba. (Vir: obvestila za javnost EU)

EVROPSKI DAN VARNOSTI V CESTNEM PROMETU: ZMANJŠATI
ŠTEVILO SMRTNIH ŽRTEV MED PEŠCI NA MESTNIH OBMOČJIH
Evropski dan varnosti v cestnem prometu, ki ga obeležujemo 6. maja, je prispevek Komisije k
svetovnemu tednu varnosti v cestnem prometu v okviru Združenih narodov. Njegova letošnja tema je
varnost pešcev v cestnem prometu. Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za
promet, je danes odprl konferenco ob evropskem dnevu varnosti v cestnem prometu, ki so ji sledile
demonstracije za varnost v cestnem prometu in „dolgi kratki sprehod“ v Bruslju.
Ob tej priložnosti je Siim Kallas povedal: „V primerjavi z drugimi svetovnimi regijami je varnost v
cestnem prometu v EU izjemna. Vendar pa je vsaka smrtna žrtev ena smrtna žrtev preveč. Pešci in
kolesarji se z največjimi tveganji soočajo na mestnih območjih in ta tveganja se bodo v naših rastočih
mestih z vedno večjim obsegom prometa verjetno prej povečala kot zmanjšala. Zato moramo to
vprašanje ob evropskem dnevu varnosti v cestnem prometu in svetovnem tednu varnosti v cestnem
prometu v okviru ZN obravnavati proaktivno.“
Od 30 000 ljudi, ki vsako leto umrejo na evropskih cestah (28 000 v letu 2012), je v povprečju 21 %
pešcev, 7 % kolesarjev ter 18 % voznikov motornih koles in mopedov. 70 % smrtnih žrtev med pešci je
žrtev prometnih nesreč na mestnih območjih. Zaskrbljujoče je, da se število pešcev, ki so umrli v
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prometnih nesrečah, v zadnjih desetih letih ni zmanjšalo v istem obsegu kot skupno število smrtnih
žrtev v cestnem prometu. Skoraj polovica vseh smrtnih žrtev v cestnem prometu na mestnih območjih
so pešci in kolesarji.
Med tveganja za pešce in kolesarje na mestnih območjih spadajo med drugim pomanjkanje ločenih
stez, visoke hitrosti vozil in nevarno vedenje udeležencev v cestnem prometu. Odgovornost nosijo vsi
udeleženci: pešci, kolesarji in vozniki avtomobilov morajo vsi skupaj z odgovornim in spoštljivim
ravnanjem prispevati k varnosti v cestnem prometu. ( Vir: Obvestila za javnost EU)
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