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NOVIČKE SOS
ZUPANI SO SE UDELEŽILI MEMORIALA ALOJZA PODGORŠKA
Nogometna ekipa županov se je v četrtek 27. junija udeležila memoriala Alojza Podgorška. Župan
občine Šmartno ob Paki je preminil 29.7.2012 v starosti 60 let. Pokojni župan je bil velik ljubitelj športa,
predvsem nogometa, tako je tudi od leta 2008 sodeloval v nogometni ekipi županov, ki je bila
ustanovljena v okviru SOS. V času, ki smo ga imeli čast preživeti skupaj, smo postali tesni prijatelji,
marsikomu pa je bil Alojz Podgoršek tudi mentor, saj je svoje izkušnje in znanje (tako v nogometu,
politiki, kot življenju) nesebično delil z ostalimi člani ekipe županov, za kar smo mu vsi zelo hvaležni.
Memoriala so se udeležile 4 ekipe in sicer: ekipa veteranov Klub 1981, nogometna ekipa županov SOS,
ekipa MORS-a in Policijske uprave Velenje. Na samem turnirju so bili prisotni tudi ožji člani
pokojnega, ki so se vsem udeležencem tudi zahvalili, da so se na takšen način spomnili na pokojnega
Alojza Podgorška. (MM)

V DRŽAVNEM SVETU O DAVKU NA NEPREMIČNI NAH
Interesna skupina lokalnih interesov in Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj sta na skupni seji 27. junija 2013 podprli stališča Skupnosti občin Slovenije,
Združenja občin Slovenije, Združenja mestnih občin Slovenije in Kmetijsko gozdarske zbornice
Slovenije k zakonu o davku na nepremičnine. Skupnost občin Slovenije je svoje pripombe k predlogu
zakona posredovala Državnemu svetu, prav tako sta jo na seji zastopala predsednik SOS, dr. Ivan
Žagar in podpredsednik sekcija Darko Fras. Interesna skupina in komisija ugotavljata, da je osnutek
zakona pripravljen le z fiskalnega vidika in ne upošteva finančnega stanja državljanov oziroma
socialnega vidika, poleg tega vsebinsko ni usklajen z ostalimi resornimi politikami, še posebej
Ministrstvom za infrastrukturo in prostor in Ministrstvom za kmetijstvo in okolje, ter je nesprejemljiv
za občine. Interesna skupina in komisija ugotavljata, da se z osnutkom zakona predlaga delitev davka
na nepremičnine med občinami in državo v razmerju 50:50. Glede na to, da se avtonomnost občin
izraža v samostojnem določanju davkov, predlagane rešitve pomenijo velik poseg v avtonomijo in
položaj lokalnih skupnosti, saj se jim odvzema edini mehanizem izvajanja razvojne politike na svojem
območju. Dejstvo je, da predstavlja v veljavnem sistemu obdavčenja premoženja nadomestilo za
uporabo stavbnega zemljišča (v nadaljevanj: NUSZ), ki so ga občine uvedle z velikim trudom in
občutkom, pravi premoženjski davek na nepremičnine in je izvirni in stabilen prihodek občin iz
naslova premoženja, ki ga občine praviloma uporabljajo za financiranje investicijskih projektov ter
sofinanciranje projektov, ki se sofinancirajo tudi iz drugih virov (evropska sredstva). Komisija in
interesna skupina se zavedata, da je država zaradi finančne in gospodarske krize v nezavidljivem
finančnem položaju in da se makroekonomske razmere še poslabšujejo, vendar nasprotujeta predlogu,
da bi si občine davek na nepremičnine, ki v vseh razvitih evropskih demokracijah pripada lokalnemu
nivoju, delile z državo. Delitev prihodkov iz davka na nepremičnine je možna le med občinami in
pokrajinami, ki pa jih še nimamo. Interesna skupina in komisija poudarjata, da bomo avtonomijo
občin zagotovili le z uvedbo davka na nepremičnine kot izvirnim prihodkom lokalnih skupnosti. Prav
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tako interesna skupina in komisija menita, da predvidena uvedba davka na nepremičnine z letom
2014 ni izvedljiva, saj je preveč odprtih vprašanj, ki jih je treba predhodno razrešiti. Ministrstvo za
finance naj k pripravi zakona o davku na nepremičnine povabi lokalne skupnosti oziroma njihova
reprezentativna združenja in ostale ključne deležnike, ki jih davek na nepremičnine zadeva (npr.
Kmetijsko gozdarsko zbornico Slovenije), v smislu partnerskega sodelovanja. V kolikor država
potrebuje finančni vir za izhod iz krize oziroma financiranje državnega proračuna v naslednjem letu,
naj se pristopi k pripravi zakona za uvedbo t.i. kriznega davka, do uvedbe davka na nepremičnine pa
naj se ohrani nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je sicer potreben posodobitve, a
predstavlja stabilen in urejen sistem financiranja občin in ki na ustrezen način bremeni fizične in
pravne osebe z vidika opremljenosti in lokacije nepremičnin ter glede na namen njihove uporabe.
Interesna skupina in komisija se pridružujeta stališčem Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin
Slovenije in Združenja mestnih občin Slovenije ter Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, da tak
predlog pomeni le polnjenje proračunske luknje in da predlagane davčne stopnje in redke oprostitve
sploh ne sledijo osnovnemu izhodišču, da mora biti davčna stopnja relativno nizka in da ne smemo
prekomerno obremenjevati davčnih zavezancev. Iz predstavljenih nekaterih izračunov namreč izhaja,
da bi se finančne obremenitve davčnih zavezancev po predlaganih rešitvah bistveno povečale (za
faktor 3 in tudi več), posledično pa bi to lahko povzročilo še večje socialne pritiske na občine, ki se
prve soočajo s socialnimi problemi, zapuščanje podeželja in tudi večje obremenitve gospodarstva, ki
bo tako postalo še manj konkurenčno oziroma se bo odločalo seliti proizvodnjo v tujino. Nesprejemljiv
in neučinkovit je tudi predlog obdavčenja nepremičnin v lasti občin (npr. šole, vrtci, neprofitna
stanovanja, poslovni prostori, v katerih dela občinska uprava, itd), s čimer bi občine en del davka
plačevale sami sebi, en del pa državi. V zvezi z obdavčevanjem vseh nepremičnin se postavlja
vprašanje, kaj se bo zgodilo s srednjimi kmetijskimi šolami, ki imajo v posesti veliko obdelovalnih
kmetijskih površin (njive, travnike, sadovnjake) in iz sredstev iz prodaje svojih pridelkov zaposlujejo
in financirajo osebje, ki delajo na teh šolah, vendar njihova delovna mesta niso sistematizirana. S
predlaganim davkom na nepremičnine se bodo take šole lahko zaprle, saj ne bodo prenesle finančnega
bremena, pri čemer se odpira vprašanje razvoja podeželja in samooskrbe. Interesna skupina in
komisija opozarjata, da lahko predlagana rešitev, po kateri bi imele občine možnost davčne stopnje, za
del prihodkov, ki bi jim pripadal, povečati ali zmanjšati za največ 50%, povzroči velike pritiske
davčnih zavezancev na župane oziroma občine, še posebej v območjih z razvojnimi problemi, da
zmanjšajo davčno stopnjo, kar posledično lahko tudi pomeni zmanjšanje finančnih sredstev za
razvojne projekte. Medtem ko bi država lahko izterjala davčni dolg, se za občine predlaga konverzija
zapadlega davka v lastniški delež na nepremični, kar posledično le dodatno finančno bremeni občine.
Občine so v preteklosti vložile veliko truda in sredstev v evidence nepremičnin, s predlaganimi
rešitvami pa se breme uvedbe davka na nepremičnine prenaša na občine. Občine tudi ta trenutek
sploh niso dobile izračunov o stroških, ki bi jih imele kot lastnice nepremičnin in bi jih morale plačati
državi, če bi bile sprejete predlagane rešitve. Zakonska merila določanja davka na nepremičnine bi
morale biti fleksibilna in občinam omogočiti, da bi imele večji vpliv pri določanju tega avtonomnega
in neodvisnega vira financiranja. (Vir: DS RS)

V OPATIJI SLAVNOSTNO O VKLJUČITVI HRVAŠKE V EU
V sredo, 26. Junija je bil v Opatiji slavnostni dogodek posvečen članstvu Hrvaške v EU ob tem pa tudi
predstavitvi prihajajočega sejma NEXPO, ki ga bosta gostili Reka in Opatije konec septembra tega leta.
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Dogodka so se udeležili tudi nekateri župani člani predsedstva SOS, slavnostna govornika pa sta bila
dr. Ivan Žagar v funkciji predsednika SOS in Tone Peršak v funkcija predsednika mreže NALAS. Dr.
Ivan Žagar je v pozdravnem govoru poudaril vrednost dobrega sodelovanja med Skupnostjo občin
Slovenije ter Udrugo gradova Hrvatske in Udrugo opština Hrvatske. Začetek sodelovanja sega v
turbulentno leto 2008, ko so bili spori na nacionalni ravni med državama najostrejši, posledice tega pa
vedno bolj vidne tudi na številnih drugih področjih. Temu je botrovala odločitev vodstva SOS, da
vzpostavi odnose na ravni predsedstev obeh združenj in tako pripomore k umirjanju strasti. Vse od
takrat skupnosti sodelujejo na številnih področjih. Poudaril je tudi pomen priložnosti, ki jih ponuja
članstvo v EU ter nujnost regionalnega povezovanja pri oblikovanju za regijo najpomembnejših
projektov. Tone Peršak je poudaril pomen delovanja mreže Nalas ter srečanja Nexpo, ki bo od 25. do
29. septembra v Opatiji in na Reki. (jv)

SEJA KOMISIJE ZA KULTURO
V prostorih Občine Domžale je v sredo, 26. junija 2013, potekala seja komisije za kulturo, na kateri so
članice in člani v številčnejši zasedbi kot sicer obravnavali sklop predlogov zakonov s področja
kulture, in sicer: Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo, Zakon o varstvu kulturne
dediščine ter Zakon o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Komisija je v
razpravi ugotovila, da so mnoge izmed predlaganih sprememb neprimerne ter škodljive za občine, saj
nalagajo administrativno in finančno nepotrebne obveznosti ter so v nekaterih primerih celo v
nasprotju z obstoječimi zakoni. Na seji so bile oblikovane pripombe in jasna stališča glede navedenih
predlogov, ki se bodo do 1.7.2013 posredovali pristojnemu Ministrstvu za kulturo. (pa)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
DOMAČI ZAKOL IN USTREZNA ODDAJA ŽIVALSKIH STRANSKIH
PROIZVODOV
Skupnost občin Slovenije je prejela dopis Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije, ki je bila opozorjena
na problematiko oddaje živalskih stranskih proizvodov, ki nastanejo pri zakolu živali za lastno
domačo porabo. V skladu s Pravilnikom o pogojih za zakol živali izven klavnic za lastno domačo
porabo (Uradni list RS, št. 117/2004) je možno zakol določenih živali vršiti tudi na kmetijskem
gospodarstvu. Pri tem je mišljeno predvsem na zakol drobnice in prašičev, saj je zakol govedi dovoljen
samo v klavnicah. Pri izvedbi le-tega se srečamo z vprašanjem kam z živalskimi stranskimi proizvodi.
Le-ti ne sodijo med kuhinjske odpadke in ne med mešane komunalne odpadke. Odlaganje v naravi ne
pride v poštev, saj je predvsem iz razloga nezaželenega in škodljivega vpliva na okolje (onesnaženje
vode, neprijetne vonjave, zajedavci, pojav zveri) ter nevarnosti za zdravje ljudi in živali prepovedano.
Živalske stranske proizvode je potrebno oddati v sistem za to odobrenih / registriranih obratov;
določene živalske stranske proizvode pa je potrebno obvezno predati koncesionarju (družbi KOTO).
Cena za prevzete živalske odpadke je določena s sklepom Vlade in je enaka 0,1924 €/kg in upoštevanju
ocenjene povprečne letne količine 11 ton živalskih odpadkov v povprečno veliki občini bi to pomenilo
letni strošek 2.116 €. Strošek na letnem nivoju ni velik in je sprejemljiv – še posebej, če upoštevamo
kolikšni so stroški urejanja divjega odlagališča odpadkov – da se ne govori o tem, da z urejenim
zbiranjem živalskih odpadkov skrbimo za zdravo okolje. Ena od možnih rešitev je vzpostavitev
posebnega zbirnega mesta za oddajo živalskih stranskih proizvodov iz domačega zakola v okviru
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zbirnega centra za odpadke, kjer bi lahko zagotovili odvažanje in predelavo živalskih stranskih
proizvodov na predpisan in varovanju okolja primeren način. V luči iskanja rešitve je Kmetijsko
gozdarska zbornica Slovenije organizirala sestanek s predstavniki Skupnosti občin Slovenije,
Združenja občin Slovenije, Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter družbe
KOTO, vendar rešitev do sedaj ni bila dorečena.
Občine članice Skupnosti občin Slovenije naprošamo, da glede navedenega posredujejo svoje mnenje
najkasneje do srede, 3.7.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

INFORMACIJA O IZVAJANJU PROGRAMOV JAVNIH DEL V POVEZAVI
S SPREMEMBO ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Zavoda RS za zaposlovanje dopis s prošnjo po podaji
predlogov in pripomb na izhodišča, ki jih je pripravil Zavod, za operacionalizacijo določila o izvajanju
programov Javnih del v povezavi s spremembo Zakona o urejanju trga dela.
Zakonu o urejanju trga dela (Ur.l.RS.št. 80/10 in 21/13) je bil, tudi na pobudo občin, v 50. členu
dopolnjen z določilom, da lahko občina z namenom aktiviranja njenih brezposelnih občanov sprejme
program javnih del, če v celoti zagotovi sredstva za njegovo izvajanje in pred sprejemom programa
javnih del pridobi soglasje zavoda. Zavod soglasje poda, če je predlagani program javnih del skladen z
objavljenim javnim povabilom za izbiro izvajalcev javnih del. Namen je vključitev večjega števila
brezposelnih oseb v javna dela in pritegnitev lokalnih skupnosti k reševanju problema brezposelnosti
na njihovem območju. Gradivo – izhodišča, ki jih je pripravil Zavod najdete tukaj:
- izvajanje javnih del, ki jih sprejme občina
- soglasje občini
- vloga za soglasje
- vzorec pogodbe
Vljudno

vas

naprošamo,

da

nam

vaše

predloge

in

pripombe

posredujete

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do srede, 3.7.2013.

PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
OBLIKI IN VSEBINI VPISNIKOV IN POMOŽNIH KNJIG PRI
PREKRŠKOVNIH ORGANIH
V usklajevanje smo prejeli osnutek Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o vsebini
vpisnikov in pomožnih knjig pri prekrškovnih organih. Vaše pripombe in predloge prosimo
posredujte najkasneje do petka 5.7.2013 na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Vso gradivo je
dostopno s klikom tukaj.

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za zdravje prejela predlog Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-1). Predlog zakona med drugim poostruje področje koncesij, prepoveduje
oglaševanje zdravstvenih storitev in predvideva združevanje bolnišnic. Vaša stališča in pripombe na
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predlagan

zakon

nam

posredujte

najkasneje

do

torka,

6.

avgusta

2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

OSNUTEK ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VODAH
Obveščamo vas, da je v javni razpravi Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
vodah. Med drugim se spremembe nanašajo na postopek podeljevanja koncesij za rabo vode in
zaračunavanje plačila za dejansko rabo vode pred podelitvijo vodne pravice. Namen predlaganega
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o vodah je podaljšanje roka za prijavo ter vsem, ki se
bodo prijavili omogočiti pridobitev koncesije brez javnega razpisa;. v javnem interesu legaliziranje
prepozno prispelih vlog po sedaj veljavnem zakonu o vodah ter določiti način izračuna nadomestila
za rabo vode ter podrobneje določiti zavezance.
Vljudno vas naprošamo, da nam na info@skupnostobcin.si najkasneje do 5.7.2013 sporočite vaše
pripombe in pobude na predlog dokumenta.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

OBČINSKE STRATEGIJE IN AKCIJSKI NAČRTI
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za pridobitev informacij v zvezi s
strategijami razvoja posameznih področij. Vljudno vas naprošamo k sodelovanju.
Občina članica prijazno prosi za pomoč pri pridobivanju informacij v zvezi z občinskimi strategijami
in akcijskimi načrti. Vsem občinam, ki bodo izpolnile vprašalnik, ki ga posredujemo v priponki, bomo
poslali zbrane odgovore (brez imena občine). S preglednico boste dobili boljši pregled nad ponudniki
in cenami na tržišču. Odgovore vpišite prosimo v tabeli v vprašalniku, ki sta ločeni glede na to, ali ste
dokument pripravljali sami na občini, ali ste za pomoč angažirali zunanje izvajalce.
Z namenom čim večjega števila odgovorov smo podaljšali rok za zaključek povpraševanja, in sicer
do ponedeljka, 1.7.2013. Vprašalnik najdete tukaj.
Odgovore pošljite prosimo po e-pošti na naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si do 1. julija 2013.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
25.9. – 27.9. / PRIJAVE ZA SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE NEXPO
V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
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NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
vabilo, praktične informacije in (preliminarna) prijavnica – za Sekretariat SOS.
Na podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe
(prosimo, da jo izpolnjeno pošljete čim prej na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
01.07. / RAZPRAVA O NOVEM MODELU KULTURNE POLITIKE
Ministrstvo za kulturo je v začetku junija v javno obravnavo predložilo osnutek Nacionalnega
programa za kulturo 2014-2017, ki je objavljen na spletni strani ministrstva. Javna obravnava bo
potekala v ponedeljek, 1. julija 2013, ob 10. uri v Narodnem muzeju Slovenije - enota Metelkova na
razpravo o novem modelu kulturne politike. Kakšno kulturno politiko hočemo? Kako v prihodnje
zagotoviti pogoje za razvoj ustvarjalnosti? Kako spodbuditi razvoj umetnosti in kulture? Kako lahko kultura
sama artikulira svoje mesto in smisel v družbi? Prijave se zbirajo na Lavra.Cernigoj-Blazko@gov.si.

5.7. / POSVET »IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZELENA
DELOVNA MESTA«
Strategija evropskega in slovenskega razvoja do leta 2020 je dosegati trajnostno rast in razvoj tudi z
ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Zelena delovna mesta zmanjšujejo negativni vpliv podjetij in
gospodarskega sektorja na okolje. Gre za delovna mesta v kmetijskem sektorju, industriji,
administraciji, turizmu in še kje, ki prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja. Zelene službe zahtevajo
tudi zelene okoljske veščine in znanja. Zagotavljanje le teh bo omogočilo lažji prehod in bolj
kakovostna, produktivna delovna mesta. Cilj posveta je:

Kako naj se izobraževanje in trg dela

odzoveta na potrebo po novih znanjih in veščinah, ki jih zahtevajo zelena delovna mesta.
V ta namen vas vabimo, da se udeležite posveta »Izobraževanje in usposabljanje za zelena delovna
mesta«, ki bo 5. julija 2013 na Brdu pri Kranju. Na konferenco se prijavite

preko e-naslova:

aleksandar.sladojevic@cpi.si do 28. junija 2013.

09.07. / JAVNA OBRAVNAVA SPREMEMB NA PODROČJU KULTURE
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za kulturo prejela vabilo na obravnavo ključnih
dokumentov kulturne politike v Sloveniji, ki so v javni obravnavi: osnutka Nacionalnega programa
za kulturo ter osnutkov novel Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo in Zakona o
varovanju kulturne dediščine. Obravnava bo potekala ob prisotnosti vodilne ekipe Ministrstva za
kulturo v torek, 9. julija, ob 10. uri v sejni dvorani Slovenskega etnografskega muzeja, Metelkova
ulica 2, Ljubljana. Vabilo Prosimo vas, da nam vašo udeležbo sporočite do ponedeljka, 8.7.2013 na
naslov: polona.atelsek@skupnostobcin.si ali na telefon: 02 234 15 05.
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10.07. / JAVNA RAZPRAVA O OSNUTKU PROGRAMA RAZVOJA
PODEŽELJA
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje organizira posvet ob začetku javne razprave o osnutku Programa
razvoja podeželja RS za obdobje 2014–2020. Namen javne razprave je vključitev strokovne javnosti,
socialnih partnerjev, nevladnih organizacij in širše javnosti v pripravo čim boljšega, razvojno
naravnanega dokumenta. Osnutek PRP 2014–2020 bo 5. 7. 2013 objavljen na spletni strani MKO.
Posvet bo v sredo, 10. 7. 2013, z začetkom ob 9.30, na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede,
Pivola 10, 2311 Hoče. Vabilo s podrobnejšim program je objavljen tukaj. Zaradi lažjega organiziranja
dogodka prosimo, da svojo udeležbo potrdite do 5. 7. 2013 na elektronski naslov: mrezapodezelje.mko@gov.si.

18. – 19.9. / MEDNARODNA KONFERENCA PMINTER
Zaključna konferenca projekta PMinter, ki bo potekala 18. in 19. septembra 2013 v Mariboru je
organizirana v okviru mednarodnega projekta PMinter, ki ga Mestna občina Maribor izvaja skupaj s
partnerji. Delno ga financira Evropski sklad za regionalni razvoj v okviru Operativnega programa
Slovenija – Avstrija 2007−2013. Več informacij o samem projektu je podanih na spletni strani:
pminter.eu. Na konferenci bodo sodelujoči partnerji iz Slovenije in Avstrije predstavili rezultate
svojega dela. Kot predavatelji so povabljeni še strokovnjaki iz drugih evropskih držav, ki se ukvarjajo
s področjem varstva zraka. Obravnavane teme bodo meritve kakovosti zraka, modeliranje, vpliv
kakovosti zraka na zdravje, ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka ter primeri dobrih praks. Konferenca
je namenjena tako strokovnjakom z omenjenih področij kot predstavnikom lokalnih skupnosti in
državnih institucij. Udeležba na konferenci je brezplačna. Zagotovljeno bo simultano prevajanje v
slovenski, nemški in angleški jezik. Več informacij o konferenci je na voljo tukaj. Prijavite se lahko še
do torka, 30. julija 2013, na elektronski naslov: pminter@maribor.si. prijavnica

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.
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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
KOHEZIJSKE NOVIČKE ZA JUNIJ
S klikom tukaj lahko dostopate do junijske številke Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije
o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti.

SLOVENIJA NAD EVROPSKIM POVPREČJEM PO INDEKSU ENAKOSTI
MED SPOLOMA
Po podatkih, ki jih je objavil Statistični urad RS (SURS), je Slovenija po indeksu enakosti med spoloma
nekoliko nad evropskim povprečjem. Slovenija je po rezultatih izračuna indeksa v vseh komponentah
dosegla evropsko povprečje. Pri štirih komponentah od šestih (delo, denar, znanje in čas) je nekoliko
nad evropskim povprečjem, nižji od evropskega povprečja pa sta vrednosti indeksov za komponenti
moč in zdravje. Pri kompomenti moč je indeks nižji predvsem zaradi manjše zastopanosti žensk pri
političnem odločanju, pri čemer se podatki nanašajo na sestavo Državnega zbora RS v letu 2010. Pri
zdravju pa je vrednost nižja zaradi nižjega zdravstvenega stanja, čeprav v dostopnosti do
zdravstvenih struktur dosegamo z vrednostjo indeksa 99,9 skoraj popolno enakost med spoloma.
Tako kot EU v celoti je torej, kot ugotavlja SURS, tudi Slovenija z vrednostjo indeksa 56 na nekaj več
kot pol poti do popolne enakosti med spoloma. (Vir: MDDSZ, Bh)

SVET ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO POTRDIL PREDLOG STRATEGIJE
ZA SOCIALNO PODJETNIŠTVO
Svet za socialno podjetništvo, ki se je sestal na svoji 5. seji, prvič v novi sestavi sveta, ki jo je Vlada RS
imenovala v začetku junija, je danes med drugim potrdil predlog Strategije razvoja socialnega
podjetništva za obdobje 2013-2016. Imenoval je tudi novega predsednika sveta, ki je postal
predstavnik socialnih podjetij, in sicer Jurij Bavdaž, Zadruga Kooperativa Rog z. b. o. - so. p..
Svet je strategijo, kot je v razpravi poudaril državni sekretar ministrstva za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti Dejan Levanič, "sprejel po dveh letih, sledili pa ji bodo še konkretni ukrepi,
s katerimi bomo omogočili nadaljnji razvoj socialnega podjetništva." Strategijo mora obravnavati in
sprejeti še Vlada RS, temu pa sledi še priprava izvedbenega dokumenta strategije, Program ukrepov
za izvedbo strategije za leti 2013-2014. Zaradi poteka mandata prejšnji predsednici sveta za socialno
podjetništvo, je svet danes odločal tudi o svojem novem vodstvu in za predsednika sveta izbral Jurija
Bavdaža iz Zadruge Kooperativa Rog, z. b. o. - so. p., kot predstavnika socialnih podjetij. Njegova
namestnika ostaja Marlen Skarlovnik z Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. (Vir: mddsz,
bh)
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15. REDNA SEJA VLADE RS
PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravnem varstvu
v postopkih javnega naročanja. S predlogom se povečuje učinkovitost javnega naročanja.
Namen postopkov pravnega varstva pri oddaji javnih naročil je namreč, da ponudnikove možnosti za
pridobitev javnega naročila niso okrnjene na račun nezakonitega ravnanja naročnika. Ugotavljanje in
odprava nepravilnosti, ki glede na predmet naročanja in postopek izbire dobavitelja oziroma izvajalca
niso bistvene ter na račun katerih osebe, zainteresirane za dodelitev javnega naročila, niso oziroma ne
bi mogle biti oškodovane, ni smiselno. Tako odločanje v postopku pravnega varstva je nepotrebna
ovira pri javnem naročanju, kajti tudi če je očitana kršitev dejansko bila, ne vpliva na oddajo javnega
naročila. Njeno ugotavljanje in odprava pa sta zamudni in stroškovno neupravičeni. S predlogom
zakona se zagotavlja prednostna obravnava zahtev za pravno varstvo zoper kršitve pri oddaji javnih
naročil, ki so sofinancirana iz evropskih sredstev (gre običajno za obsežne in zahtevne projekte
oziroma naročila večjih vrednosti). Ključno je, da so ti postopki javnega naročanja, morebitni postopki
pravnega varstva in izvedba naročil hitri in učinkoviti.
Z zakonom se prav tako jasneje določa način odmere takse za predrevizijski in revizijski postopek. V
skladu z načelom sorazmernosti se določajo takse ločeno za blago, storitve in gradnje ter ločeno za
vrste postopkov javnega naročanja. Pri tem je za postopek oddaje naročila male vrednosti in postopek
zbiranja ponudb po predhodni objavi predpisana taksa v višini 1.500 evrov oziroma 2.500 evrov, za
preostale postopke, ki jih ureja tudi zakonodaja Evropske unije, pa 3.500 evrov oziroma 7.000 evrov.
Za enostavnejše postopke oziroma načine oddaje javnih naročil (npr. za oddajo posameznih naročil na
podlagi okvirnega sporazuma) se določa enotna taksa v višini 1.000 evrov. Kadar se zahteva za
pravno varstvo zoper kršitve v postopku javnega naročanja ne nanaša na razpisno dokumentacijo ali
na portalu javnih naročil objavljeno povpraševanje za ponudbe, temveč se nanaša na posamezno
odločitev, ki jo naročnik sprejme po prejemu oziroma odpiranju ponudb, pa se taksa odmeri v
odstotku vrednosti oziroma cene najugodnejše ponudbe, in sicer v višini 2 %. Tako odmerjena taksa
pa ne sme znašati manj kot 500 evrov in ne več kot 25.000 evrov. Da bi bilo pravno varstvo zoper
kršitve v postopkih javnega naročanja dostopno tudi manjšim ponudnikom, zakon še vedno omogoča,
da se taksa odmeri od vrednosti posameznega sklopa naročila, v katerem vlagatelj zahtevka za
revizijo naročniku očita nepravilnosti. 8Vir: Vlada RS, ur)

KONSOLIDIRANA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN
Vlada je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31.12.2012.
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin prikazuje podatke o stvarnem in finančnem
premoženju države ter občin kot tudi podatke obveznosti, ki jih imajo država ter občine do drugih
domačih in tujih subjektov.
Gradivo obsega obrazložitev Konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31. 12. 2012,
Metodologijo priprave premoženjskih bilanc za leto 2012, Primerjavo konsolidiranih premoženjskih
bilanc za leti 2012 in 2011, Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2012,
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Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov, vključenih v Konsolidirano
premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2012.

KVOTE PRAVIC PRORAČUNSKE PORABE PO SKUPINAH
NEPOSREDNIH PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
Kvote pravic proračunske porabe za obdobje od julija do vključno septembra 2013 po skupinah
neposrednih proračunskih uporabnikov so bile določene na podlagi predloga obsega proračunske
porabe po skupinah neposrednih uporabnikov proračuna, ki ga je pripravilo Ministrstvo za finance v
skladu s 36. členom Zakona o javnih financah ter s 5. členom Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS.
Neposredni uporabniki proračuna smejo plačevati obveznosti v obsegu, ki ga za tretje trimesečje
proračunskega leta 2013 potrdi Vlada RS.
Pri določanju predloga kvote za tretje trimesečje je Ministrstvo za finance upoštevalo naslednje:
-

s sprejetim proračunom RS za leto 2013 predvidene pravice porabe neposrednim
proračunskim uporabnikom;

-

evidentirane prevzete obveznosti neposrednih uporabnikov proračuna;

-

likvidnostne možnosti proračuna (upoštevaje načrtovano dinamiko prihodkov);

-

dinamiko porabe proračunskih sredstev v preteklih letih;

-

značilnosti posameznih ekonomskih kategorij odhodkov proračuna (sezonsko komponento

-

nujnost priprave rebalansa proračuna v letu 2013.

trošenja pravic porabe) ter

V predlagano kvoto so vključene pravice porabe za nenamenska sredstva proračuna (integralni
odhodki, lastne udeležbe bilance A ter pravice porabe na proračunskih postavkah EU – tipi postavk
od 70 do 88). Za iste kategorije odhodkov je zaradi primerjave prikazan tudi sprejeti proračun za leto
2013. (Vir: Vlada Rs, ur)

ODPRAVA POSLEDIC ŠKODE NA CESTNI INFRASTRUKTURI
Vlada je sprejela Program odprave posledic neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi posledic
poplav med 4. in 7. novembrom 2012 z izhodišči za izvedbo v letu 2013. Sredstva za realizacijo
programa se v letu 2013 zagotovijo iz sredstev Rezerve proračuna Republike Slovenije, v višini
7.000.000,00 EUR. Program odprave posledic neposredne škode na cestni infrastrukturi zaradi
posledic poplav med 4. in 7. novembrom 2012 se načrtuje v okviru ukrepa 2415-11-0005 z nazivom
Redno vzdrževanje državnih cest. (Vir: Vlada Rs, ur)

STALIŠČE RS DO ZELENE KNJIGE
Vlada RS je sprejela stališče stališča do Zelene knjige - Politika podnebnih in energetskih sprememb za
obdobje do 2030.
Slovenija meni, da je predlagan 40% zavezujoč cilj na nivoju EU do leta 2030 smiseln, vse dokler bo cilj
spodbujen z obveznimi in harmoniziranimi ukrepi ter aktivnostmi na ravni EU, ki bodo omogočali
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tudi doseganje tega cilja in bi upoštevali nacionalne posebnosti. Slovenija je mnenja, da prehod iz
nacionalnih ciljev k sektorskim ciljem in zavezujočim ukrepom lahko predstavlja možnost za
pravičnejšo porazdelitev bremena med državami članicami. Od sektorjev, ki bi jih bilo potrebno
nasloviti celostno na nivoju EU, je to po mnenju Slovenije cestni promet in predvsem cestni tranzitni
promet. Po mnenju Slovenije bi moral okvir podnebno energetske politike do leta 2030 bistveno bolj
sistemsko, harmonizirano in zlasti znotraj okvira EU-ETS nasloviti tudi problematiko indirektnih
emisij v sektorjih, ki veljajo za izpostavljene visokemu tveganju premestitve emisij CO2. Slovenija
meni, da bi bilo potrebno za nadaljnje zmanjšanje izpostavljenosti sektorjev, ki veljajo za izpostavljene
visokemu tveganju premestitve emisij CO2, prepovedati tudi uporabo kreditov iz fleksibilnih
mehanizmov, ki izhajajo iz projektov izvedenih v ETS sektorjih izven EU. Slovenija je mnenja, da bi v
mednarodnih pogajanjih morale tudi druge države prevzemati ustrezne obveznosti. Slovenija meni,
da se rezultatov raziskav in inovacij ne da plansko načrtovati ali napovedovati s takšno zanesljivostjo.
Meni tudi, da je k razvoju avtohtonih konvencionalnih in nekonvencionalnih fosilnih virov potrebno
pristopiti preudarno in konzervativno in ni naklonjena temu, da se vlaga v nekonvencionalne fosilne
vire, temveč se zavzema za to, da se vlaga v OVE in URE.
Povezavo do posameznih delov energetskega trga je potrebno izboljšati z boljšimi mehanizmi za
dodeljevanje čezmejnih prenosnih zmogljivosti. Potrebujemo novo kakovost pri umeščanju trajnostnih
elektrarn v območja Natura, kjer naj Komisija zagotovi smernice in izmenjavo dobrih praks. (Vir:
Vlada Rs, ur)

ENOTNI TRG ZA EKOLOŠKE PROIZVODE
Vlada RS je sprejela stališče RS do sporočila glede oblikovanja enotnega trga za ekološke proizvode Izboljšanje obveščanja o okoljski učinkovitosti proizvodov in organizacij.
Slovenija meni, da je pozitivna faza razmišljanje o vzpostavitvi enotnega trga EU za zelene izdelke in
podpira prizadevanja, ki bodo doprinesla k razjasnitvi, kaj so ekološki oz. okolju prijazni izdelki in
organizacije, poenotenje metodologij in njihovi širši uporabi. K temu dodaja, da je pomembno pri
načrtovanju meril, postopkov in standardov, ki bodo zavezovala podjetja predvideti dovolj časa in
zagotoviti enakopravnost tudi za mala in srednja podjetja.
Na podlagi izkušenj pilotnega obdobja naj Komisija pripravi kratko in jasno analizo obstoječih
ukrepov in sistemov označevanja, iz katere bodo razvidne največje težave podjetij in kako bi jih lahko
naslovili. (Vir: Vlada Rs, ur)

DOSTOPNOST NA TRGU IN UPORABA BIOCIDNIH PROIZVODOV
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela stališče Republike Slovenije o spremembi
Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih proizvodov v zvezi z nekaterimi
pogoji za dostop na trg - 9783/13, ki se glasi: Republika Slovenija podpira Predlog uredbe Evropskega
parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 528/2012 o dostopnosti na trgu in uporabi biocidnih
proizvodov v zvezi z nekaterimi pogoji za dostop na trg.
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Uredba, ki se začenja uporabljati 1. septembra 2013, ureja dajanje v promet in uporabo biocidnih
proizvodov, ki se uporabljajo za zaščito ljudi, živali in materialov ali izdelkov pred škodljivimi
organizmi, z delovanjem aktivnih snovi v biocidnem proizvodu. (Vir: Vlada Rs, ur)

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

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
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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.

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

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.
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NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.)
od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.7.2013 oziroma do obvestila o porabi
sredstev. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe:- občine;- drugi subjekti (javni skladi,
javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);- podjetja,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Vrednost razpisa je 30.000 €. Več informacij tukaj.

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

SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO UČINKOVITO
PRENOVO JAVNE RAZSVETLJAVE
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove
javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1. Finančne spodbude so namenjene občinam za
naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev
ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne
razsvetljave so: zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, zamenjava in vgradnja
varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, rekonstrukcija in predelava ter
postavitev ali gradnja nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj
strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji
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izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od
predelave; vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za učinkovito daljinsko
krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave; izdelava investicijske in projektne
dokumentacije, opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in obveščanja javnosti.
Do prijave je upravičena posamezna občina ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za
nosilca investitorskih poslov, v primeru, da je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več
občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je podpisana pogodba o sofinanciranju. Upravičeni stroški so
stroški brez DDV za dobavo in vgradnjo opreme za energetsko učinkovito razsvetljavo, ki je določena
z načrtom prenove oziroma dispozicijo posegov v okviru projekta/ operacije. Vrednost operacije po
tem razpisu mora znašati najmanj 200.000 EUR. Rok za oddajo je bil 30.11.2011, nato vsake 4 mesece
prvo delovno sredo. Predvidena višina sredstev: 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Višina
sofinanciranja je največ 50% upravičenih stroškov. Več

MEDNARODNE NOVICE SOS
PRIJAVE ZA SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE NEXPO
V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
vabilo, praktične informacije in (preliminarna) prijavnica – za Sekretariat SOS.
Na podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe
(prosimo, da jo izpolnjeno pošljete do 30.6.2013 na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
PO LETU 2014 V OKVIRU SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE VEČJI
POUDAREK NA VARSTVU OKOLJA
Kmetovanje ima velik vpliv na okolje, zaradi česar bo po letu 2014 v okviru skupne kmetijske politike
Evropske unije varovanju okolja namenjeno več sredstev kot doslej. To je eden izmed rezultatov v
sredo, 26. junija, končanih pogajanj o evropskem kmetijstvu med Parlamentom, Evropsko komisijo in
državami EU. Več denarja se lahko veselijo tudi mladi kmetje, okrepil se bo položaj kmetijskih
organizacij.
Politični dogovor prihaja po treh mesecih intenzivnih pogajanj, a je še vedno odvisen od tega, ali bo
Parlament potrdil dolgoročni finančni okvir EU za obdobje 2014-2020. Ta namreč določa obseg
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sredstev, namenjen za kmetijstvo, ki je v EU v celoti financirano iz evropskega proračuna. Takrat bo
tudi jasno, ali bodo plačila velikim kmetijskim proizvajalcem omejena, medtem ko se bo presežek
prerazporedil med manjše kmetije. (vir: EP)

PRORAČUN EU ZA LETO 2014: PREDLOG KOMISIJE PRILAGOJEN
RAZMERAM V EVROPI
Komisija je sprejela predlog proračuna Evropske unije za leto 2014. Odobritve za prevzem obveznosti
znašajo 142,01 milijarde evrov, odobritve plačil pa 135,9 milijarde evrov. Znesek tega predloga
proračuna je za približno 6 % nižji od letošnjega, tako na strani obveznosti kot plačil.
„Predlog proračuna vam predstavljamo danes, ker je v Lizbonski pogodbi jasno določeno, da mora
Komisija to storiti najpozneje do 1. julija,“ je povedal evropski komisar za finančno načrtovanje in
proračun Janusz Lewandowski. „Vendar pa bomo predlog naknadno prilagodili glede na končni izid
postopka o sprejetju večletnega finančnega okvira za obdobje 2014–2020.“
Predlog proračuna za leto 2014, ki ga je pripravila Komisija, temelji na dogovorih v okviru zaključne
faze pogajanj o naslednjem večletnem finančnem okviru, ki pa še niso končana. Znesek proračuna za
leto 2014 je odvisen od pogoja, da bo v letu 2013 še pravočasno sprejet dogovor o dodatnih
proračunskih sredstvih za pokritje potreb po plačilih v letu 2013, kot predlaga Komisija.
Kljub zmanjšanju proračunskih sredstev so obveznosti na področju „Konkurenčnost za rast in delovna
mesta“ (podrazdelek 1a) v predlogu proračuna za leto 2014 za 3,3 % večje, saj je treba okrnjena
sredstva EU usmeriti k ukrepom za odpravo brezposelnosti in ustvarjanje rasti. Ti ukrepi med drugim
zajemajo Obzorje 2020, tj. nov evropski program za financiranje raziskav in inovacij (skoraj 9 milijard
evrov), pobudo za zaposlovanje mladih(3,6 milijarde evrov), instrument za povezovanje Evrope
(skoraj 2 milijardi evrov) in podporne ukrepe za evropska podjetja, zlasti za mala in srednja podjetja
(MSP). (vir:EU)
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