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NOVIČKE SOS
DAVEK NA NEPREMIČNINE
O skupni seji Interesne skupine in Komisije za lok. samoup., ki je bila 27. junija 2013 v Državnem
svetu smo že poročali. Naknadno smo prejeli smo tudi pisno mnenje Komisije za lokalno samoupravo
in regionalni razvoj in Interesne skupine lokalnih interesov k Osnutku Zakona o davku na
nepremičnine (EVA: 2013-1611-0071), ki je dosegljiv tukaj.

3D JAVNE RAZGRNITVE
Sekretariat SOS je na povabilo župana Bojana Kirbiša Občine Starše
obiskal občino in predstavil 3D JAVNE RAZGRNITVE in pomagal pri
namestitvi na različne delovne postaje. Orodje, ki je občinam članicam
brezplačno na voljo je Skupnost občin Slovenije z evropskimi sredstvi
razvila v sodelovanju z zunanjim izvajalcem podjetjem Xlab, ki je v tem
tednu postal zmagovalec NASA World Wind Europe Challenge 2013. Sestavili so prostorsko
aplikacijo za zbiranje podatkov z uporabo odprtokodnega sistema World Wind agencije NASA. Nasa
je s tekmovanjem želela priti do informacij, kdo vse in na kakšen način uporablja njihove rešitve, ter
hkrati priti do izboljšav, ki povečajo uporabnost Nasinega orodja World Wind. Xlab je na istem
programskem jedru v zadnjih letih vzporedno razvil več orodij za različne ciljne uporabnike, ki jih trži
pod blagovno znamko Gaea+. Gre za orodje za tridimenzionalno (3D) vizualizacijo z možnostjo
prilagoditev in predelav glede na potrebe in želje posameznih skupin uporabnikov.
Za osvojeno nagrado iskreno čestitamo podjetju Xlab!

COVENANT CAPACITY
Triletni program »Krepitev zmogljivosti lokalnih uprav za pospeševanje
lokalnih podnebno-energetskih ukrepov - od načrtovanja do
ukrepov in monitoringa" se je pričel izvajati junija 2011 zaključil pa
se bo maja 2014. Covenant capaCITY sprejema izziv povečevanje
energetsko trajnostno naravnanih skupnosti po Evropi. To dosegamo tako, da vam nudimo
celovit evropski program za krepitev zmogljivosti za lokalne skupnosti, za podporo v vseh
fazah izvedbe trajnostnega energetskega akcijskega načrta (SEAP) - od motivacije,
načrtovanja, izvajanja, monitoringa do evalvacije. S tem usposabljamo in podpiramo občine
za podpis Konvencije županov – povezujemo občine in regije ter njihove podpornike. Več o
Covenant CapaCITY na http://www.covenant-capacity.eu/si Izdali smo 2. projektne novice,
ki so dosegljive na tej povezavi. Na projektu Covenant CapaCITY je platforma za
usposabljanje skoraj že pripravljena.

1.7.2013 – 5.7.2013
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ATTRACT SEE
Za doseganje teritorialne kohezije in drugih razvojnih ciljev na vseh ravneh
(transnacionalni, nacionalni, regionalni in lokalni) potrebujemo boljše
razumevanje celovite dinamike prostora in boljše usklajevanje ciljev in
ukrepov med različnimi javnimi politikami. Projekt Attract-SEE se loteva
prav teh dveh izzivov! Več: http://www.attract-see.eu/ V projektu Attract-SEE nadaljujemo z
začrtanimi dejavnostmi, o katerih si lahko preberete v priloženi

drugi številki projektnega

glasila.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOSTOPU DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli v predhodno usklajevanje predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za
notranje zadeve. Poglavitne rešitve predlaganega zakona so:
Širitev kroga zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja na gospodarske
družbe in druge pravne osebe zasebnega prava v neposredni ali posredni večinski lasti ali pod
prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in/ali drugih oseb
javnega prava;
Zagotovitev večje preglednosti širšega javnega sektorja preko vzpostavitve uradnega registra
zavezancev za informacije javnega značaja, ki se javno objavi;
Določitev obsega informacij javnega značaja glede katerih so poslovni subjekti v večinski lasti ali
pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava zavezani v skladu z ZDIJZ;
Določitev kroga absolutno prosto dostopnih informacij javnega značaja v poslovnih subjektih v
večinski lasti ali pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava;
Centralizirana proaktivna objava določenih javnih podatkov preko centralizacije podatkov o
plačilnem prometu.
Vaše

pripombe,

predloge

in

stališča

nam

posredujte

najkasneje do

srede,

17.7.2013

na

naslov info@skupnostobcin.si.

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 predlagan zakon nam posredujte najkasneje do torka, 6. avgusta 2013 na
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

1.7.2013 – 5.7.2013
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POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

OBČINSKE STRATEGIJE IN AKCIJSKI NAČRTI
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za pridobitev informacij v zvezi s
strategijami razvoja posameznih področij.
Občina članica je prijazno prosila za pomoč pri pridobivanju informacij v zvezi z občinskimi
strategijami in akcijskimi načrti. Odgovore so sodelujoče občine vpisale v tabeli v vprašalniku, ki sta
ločeni glede na to, ali so dokument pripravljali sami na občini, ali so za pomoč angažirali zunanje
izvajalce.
Izpolnjene vprašalnike najdete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
25.09. – 27.9. / SEJEM 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.
Na spletu najdete vabilo, praktične informacije in (preliminarno) prijavnico – za Sekretariat
SOS. Na podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše
udeležbe (prosimo, da jo izpolnjeno pošljete na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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
1.7.2013 – 5.7.2013
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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.

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: mreza-podezelje.mko@gov.si.

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

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

NOVICE DRUGIH
PROMOCIJA HRANE IZ NAŠE BLIŽINE
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje začenja splošno promocijo hrane, ki prihaja iz naše
bližine. Z nakupovanjem tovrstne hrane lahko veliko naredimo za oživitev slovenskega
gospodarstva, ohranjanje kmetijstva, preprečevanja sive ekonomije pa tudi za to, da jemo
zdravo in kakovostno hrano, je poudaril minister za kmetijstvo za okolje mag. Dejan Židan.
Slovenija nameni 5 % BDP za uvoz hrane in prehranskih surovin, zato je to področje lahko
velika tržna niša. Gradiva: Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov 2013–
1.7.2013 – 5.7.2013
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2018 (.doc); - Odnos do slovenskega porekla - Valicon (.ppt; 2,4 MB); - Promocija lokalne
hrane - Publicis (.pdf; 2,4 MB); - Strateški načrt promocije kmetijskih in živilskih proizvodov
2013–2018... Več: http://skrci.me/xcuMB

16. REDNA SEJA VLADE RS
SPREMENJEN ZAKON O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
Vlada je na redni seji sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem upravnem
postopku.
Z spremembo se vzpostavlja obveznost organov, ki odločajo v upravnem postopku, da na ustno
zahtevo strank za uveljavitev pravice ali pravne koristi sami izpolnijo obrazec vloge, ki je praviloma
potreben za začetek postopka. To pomeni pomembno poenostavitev poslovanja in uresničitev enega
od ciljev v okviru projekta Stop birokraciji. Sprememba se nanaša na vse vloge, razen za vloge,
vložene v postopkih javnih razpisov.
Poleg tega bo z novelo doseženo, da bodo na ta način vložene vloge v večji meri razumljivejše in
popolnejše, s čimer odpadejo ovire za formalni začetek postopka.
Sprememba zakona se bo zaradi priprav organov uveljavila v roku šestih mesecev od objave v
uradnem listu, na področju uveljavljanja pravic iz javnih sredstev pa s 01.01.2015.

ČRPANJE SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE 2007 -2013
Vlada RS se je seznanila s trenutnim stanjem na področju črpanja sredstev evropske kohezijske
politike 2007-2013.
V obdobju od 1. 1. 2007 do 31. 5.2 013 je bilo od skupaj 4,8 milijarde evrov (EU in SLO del):





potrjenih instrumentov (razpisana sredstva in neposredno potrjene operacije) za 5,26 milijarde
evrov (EU in SLO del), kar je 109 odstotkov razpoložljivih sredstev;
podpisanih pogodb za 3,75 milijarde evrov ali 77,7 odstotkov razpoložljivih sredstev;
izplačil iz državnega proračuna za 2,55 milijarde evrov (EU in SLO del) ali 52,8 odstotkov
razpoložljivih sredstev;
povračil iz bruseljske blagajne za 1,98 milijarde evrov (EU del) ali 48,3 odstotkov
razpoložljivih sredstev.

V teku je več aktivnosti za pospešitev izvajanja, saj je leto 2013 ključno za zagotovitev pravočasne
izvedbe vseh projektov za to programsko obdobje. Od 1. 1. 2013 do 31. 5. 2013:



so bili potrjeni 4 javni razpisi in 31 projektov v skupni vrednosti 550 milijonov evrov
(EU + SLO del), kar je predpogoj za nadaljnje črpanje;



je bilo podpisanih za 306 milijonov evrov pogodb in



iz proračuna izplačanih 145,5 milijonov evrov.

Trenutno je razpisanih za več kot 500 mio EUR na področju investicij v infrastrukturo.

1.7.2013 – 5.7.2013
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ZAKON O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA – MNENJE DS NA
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
Na seji je bil sprejet odgovor na mnenje Državnega sveta k predlogu Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o pravilih cestnega prometa.
Državni svet podaja v preučitev naslednje pobude:









pobuda za ureditev zakonske podlage policistov za izrekanje različnih sankcij za isti prekršek,
storjen v različnih okoliščinah,
pobuda za vodenje podatkov o prekrških in sankcioniranju policistov kot udeležencev v
cestnem prometu,
pobuda za izboljšanje kakovosti cestne infrastrukture ter preveritev postavljene prometne
signalizacije, zlasti omejitev hitrosti na vseh cestah in prilagoditev omejitev hitrosti dejanskim
razmeram na cesti,
pobuda za ureditev zakonske podlage za prevoz večjega števila otrok na enem sedežu, s čimer
ne bi bila ogrožena varnost otrok pri prevozu skupine otrok,
pobuda o absolutni prepovedi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo,
predlog za izboljšanje vzgoje in izobraževanja mlajših udeležencev cestnega prometa (prehodi
za pešce pred šolami,…),
pobuda o poostritvi sankcij zoper voznike, ki se v času vremenskih razmer kot so močno
deževje s točo ustavljajo v predorih in podvozih in s takšnim ravnanjem ogrožajo druge
udeležence cestnega prometa.

MzIP je večino pobu preučilo in sprejelo stališče, da jih ne podpira. V kolikor bo MzIP po preučitvi
pobud:



pobuda o absolutni prepovedi uporabe mobilnih telefonov med vožnjo,
pobuda o poostritvi sankcij zoper voznike, ki se v času vremenskih razmer kot so močno
deževje s točo ustavljajo v predorih in podvozih in s takšnim ravnanjem ogrožajo druge
udeležence cestnega prometa,

ugotovilo, da bi predlagana ureditev pomenila večjo varnost vseh udeležencev cestnega prometa, bo
ob naslednji spremembi zakonodaje na področju pravil cestnega prometa pripravilo predlog v smeri
podane pobude.

PARTNERSKI SPORAZUM MED RS IN EVROPSKO KOMISIJO
Vlada se je seznanila s prvim neformalnim osnutkom Partnerskega sporazuma med RS in Evropsko
komisijo za črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014 – 2020.
Slovenija želi, skladno s predhodnim dogovorom z Evropsko komisijo, le-tej posredovati svoja
neformalna izhodišča za pripravo Partnerskega sporazuma za črpanje sredstev iz Evropskih
strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014–2020. V interesu Slovenije je, da z Evropsko
komisijo že v neformalnem usklajevanju v največji možni meri uskladi vsa gradiva, ki bodo podlaga
za črpanje sredstev EU in tako zagotovi čimprejšnji začetek črpanja sredstev v letu 2014.
Evropska komisija je sprejela t.i. Skupni strateški okvir, v katerem so opredeljena skupna določila za
vseh pet skladov EU, in sicer Evropski sklad za regionalni razvoj (ESRR), Evropski socialni sklad
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(ESS), Kohezijski sklad (KS), Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja (EKSRP) in Evropski sklad
za pomorstvo in ribištvo (ESPR). Teh pet skladov pomeni glavni vir naložb na ravni EU za pomoč
državam članicam pri ponovnem zagonu in povečevanju rasti ter oživljanju zaposlovanja ob
hkratnem zagotavljanju trajnostnega razvoja v skladu s cilji strategije Evropa 2020, za pametno,
trajnostno in vključujočo rast.
Prvi neformalni osnutek Partnerskega sporazuma med drugim vsebuje analizo razvojnih potreb,
razlik in potencialov rasti, na podlagi katere je narejena identifikacija prednostnih naložb, ki jih bo
moč financirati iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov ter pričakovanih rezultatov, ki jih
želimo doseči z vlaganji, ki bodo opredeljena v ločenih operativnih programih za posamezni sklad
EU.
Bistvena elementa sta tudi predstavitev izpolnjevanja t.i. predhodnih in opredeljena struktura, s
katero se bo zagotovilo učinkovito izvajanje Skupnega strateškega okvira. Poleg tega je v
dokumentu nakazan pristop k teritorialnemu razvoju, ki ga spodbujajo Skladi SSO oziroma povzetek
celostnih pristopov k teritorialnemu razvoju na podlagi vsebine programov. Pri oblikovanju končnih
vsebin dokumenta bodo po posameznih skladih ključne naslednje usmeritve oziroma težišča:






Operativni program za črpanje sredstev Strukturnih skladov:
o raziskave in razvoj ter inovacije,
o mala in srednja podjetja,
o zaposlovanje in usposabljanje (mladi in starejši).
Programa razvoja podeželja za obdobje 2014–2020:
o znanje in inovacije,
o prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov
ter blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe,
o spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in gozdno-lesnih verig ter dvig kakovosti,
o razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.
Operativni program za razvoj ribištva:
o Ker pogajanja v okviru predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo še potekajo, se bodo podrobnejše vsebine
analize kot podlage za izbrane prednosti Unije še dopolnjevale.

Upravičenost Slovenije do sredstev kohezijske politike in politike razvoja podeželja se sicer zmanjšuje,
a se hkrati zmanjšuje tudi prispevek Slovenije v proračun EU. Slovenija je tako v primerjavi s tekočim
obdobjem 2007-2013 svoj neto finančni položaj uspela celo izboljšati. Slednji za obdobje 2014–2020
znaša 1,03 % BND. Slovenija bo v obdobju 2014-2020 razdeljena na dve t. i. kohezijski regiji (NUTS-2)
– na Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo.

AKTUALNI RAZPISI
ODPRT RAZPIS ZA OBČINE »DOSTA!«
Po uspehu prejšnjih izdaj, sta Kongres lokalnih in regionalnih oblasti in Evropska zveza mest in regij
za vključevanje Romov Sveta Evrope, še enkrat v partnerstvu z Dosta! Kampanja je namenjena
krepitvi vloge lokalnih in regionalnih oblasti pri doseganju socialne vključenosti Romov in zaščito
njihovih pravic.
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Dosta! nagrada se podeljuje za eno ali več mest in / ali regija iz držav članic Sveta Evrope, ki so izvajali
inovativne in kreativne pobude za učinkovito dolgoročno vključevanje romskih skupnosti znotraj
svojih meja, hkrati pa upoštevajo raznolikost teh skupnosti in zagotovljajo njihovo aktivno
sodelovanje v lokalnem demokratičnem življenju.
Zmagovalni projekt (-e), bodo prejeli Dosta! nagrado za občine v času slovesnosti, ki bo potekalo na
sedežu Svet Evrope v Strasbourgu med 29. in 31. oktobrom 2013.
Zainteresirane občine, ki so upravičene prijaviteljice, morajo za kandidaturo ob tem, da imajo
inovativni projekt na svojem področju delovanja in prenosljiv kot model dobre prakse za izvajanje s
strani občin drugje, izpolniti še vsaj dve od naslednji meril:
Dvig, neposredno ali posredno, ozaveščenost javnosti glede pravic Romov in kulture za boj proti
stereotipom in predsodkov do Romov (preko medijev, izobraževalnih sistemov in ustanov ter lokalnih
oblasti);
Izboljšanje učinkovitega dostopa Romov do socialnih pravic (stanovanje, zaposlovanje, izobraževanje,
zdravstvo, na primer z uporabo romskih mediatorjev);
Spodbujati medkulturni in medetnični dialog;
Spodbujati raznolikost v življenju skupnosti;
Spodbujati aktivno demokratično participacijo.
Prijave morajo biti predložene na uradnem prijavnem obrazcu, na voljo za prenos v angleškem in
francoskem jeziku, od 1. junija 2013. Priložiti je treba naslednje :
Opis pobude (značilnosti, cilji, rezultati) projekta /;
Dokazilo o proračunskih sredstev od lokalnih / regionalnih oblasti;
Dokazilo o aktivnem sodelovanju romske skupnosti zadeva.

roma.team@coe.int.
Več:
http://www.roma-alliance.org/en/news/60-call--roma-inclusion-prize--dosta---formunicipalities.html
Rok za oddajo prijav je 5. avgust 2013. Obrazce lahko pošljete na:

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
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pravila in poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ju najdete na spodnjih povezavah
in se do 11. septembra 2013 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Vabimo vas, da v obdobju do
izteka roka za prijavo na poziv, izkoristite tudi možnost individualne podpore strokovnjakov s
področja lokalnih mladinskih politik, ki vam jo omogočata Mladinski svet Ajdovščina in Evropska
prestolnica mladih Maribor 2013. Dodatne informacije dobite na Mladinskem svetu Ajdovščina,
kontaktna oseba Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si. Dokumentacija
poziva 2013:
Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina v letu 2013
Razpisna dokumentacija
Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina (verzija 2.0)
Prijavni obrazec 1 - vloga
Prijavni obrazec 2 - utemeljitev predloga
Prijavni obrazec 3 - izjava 1
Prijavni obrazec 4 - Izjava 2

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

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
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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
izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od
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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
102 PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

Na plenarnem zasedanju Odbora regij (OR) 3. in 4. julija je predsednik OR, Ramón Luis
Valcárcel, gostil evropskega komisarja za kmetijstvo Daciana Cioloşa in ocenil pomen
dogovora glede evropske kmetijske politike (SKP), ki je bil pred nekaj dnevi sprejet v
Bruslju. Delež sredstev za SKP v novem proračunu EU za leto 2014 je kar 38-odstoten, zato
bodo rezultati intenzivnih pogajanj imeli velike posledice za evropska podeželska
območja v letih 2014–2020.
Na plenarnem zasedanju je bila tudi slovesna podelitev oznake Evropska podjetniška regija,
s katero OR nagrajuje tri najboljše regionalne strategije podjetniškega razvoja. O aktualnih
vprašanjih, povezanih z gospodarskim upravljanjem, je govora v resoluciji o dokončni
vzpostavitvi ekonomske in monetarne unije EU, o predlogih Evropske komisije
glede položaja obmejnih delavcev in ocene teritorialnega učinka pa je tekla beseda ob
mnenjih, ki sta jih pripravila predsednik skupine PES v OR, Karl-Heinz Lambertz, ministrski
predsednik nemško govoreče skupnosti v Belgiji, in predsednik skupine EPP v OR, Michael
Schneider, državni sekretar, predstavnik dežele Saška-Anhalt v nemški zvezni vladi.
V času zasedanje je prav tako potekal svečan sprejem za 9 novih Hrvaških članic in članov, ki so s 1.
julijem postali polnopravne članice in člani tudi v tej evropski instituciji. (MM)

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
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Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih športnega centra Zamet.
Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program. Tema
NEXPO 2013 je evropska integracija. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim oblastem, da se sestanejo
s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje potencialnih vlagateljev za občinske
projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013. Za več informacij vas vabimo na spletno stran:
http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat SOS. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
281,4 MIO € V NOVE OKOLJSKE IN PODNEBNE PROJEKTE
Evropska komisija je odobrila financiranje 248 novih projektov v okviru programa LIFE+, tj.
sklada Evropske unije za okolje. Projekti zajemajo ukrepe na področjih ohranjanja narave,
podnebnih sprememb, okoljske politike ter obveščanja in komuniciranja o okoljskih
vprašanjih v vseh državah članicah. Predstavljajo skupno naložbo v vrednosti približno
556,4 milijona evrov, od katerih bo EU zagotovila 281,4 milijona evrov.
Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Program LIFE+ še naprej zagotavlja
nujno potrebna sredstva za inovativne projekte. Ti novi projekti bodo znatno prispevali k
varovanju, ohranjanju in izboljšanju naravnega kapitala Evrope. Podprli bodo cilj, da EU
postane bolj zeleno in bolj konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, ki gospodarno izkorišča
vire.“
Komisija je na najnovejši razpis za zbiranje predlogov, ki se je zaključil septembra 2012,
prejela 1 159 prijav. Celotno objavo si lahko preberete tukaj. (vir: EU)

PREISKAVA SLOVENSKEGA UKREPA V KORIST DRUŽBE REVOZ
Slovenija je priglasila namero, da bo proizvajalcu avtomobilov Revoz d.d., ki je hčerinska
družba francoskega koncerna Renault S.A, dodelila javna sredstva za naložbeni projekt v
novomeški regiji. Evropska komisija je začela preiskavo, v kateri bo podrobno preučila, ali
so ti slovenski načrti v skladu s pravili EU o državni pomoči. Zlasti bo preverila, ali
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pozitivni učinki projekta na regionalni razvoj odtehtajo izkrivljanje konkurence, ki bo
posledica državne pomoči. Z uvedbo formalne preiskave imajo zainteresirane tretje strani
možnost, da predložijo pripombe o predlaganem ukrepu, kar pa ne bo vplivalo na rezultat
preiskave.
Slovenija je v letu 2011 priglasila namero, da bo družbi Revoz d.d. dodelila neposredna
nepovratna sredstva v višini 40 milijonov evrov za naložbeni projekt v višini 300 milijonov
evrov, v okviru katerega se bo začela proizvodnja dveh modelov vozil (novi Renault
twingo in novi štirisedežni smart). Ta dva modela spadata v razred majhnih mestnih
avtomobilov na trgu osebnih vozil, ki je trenutno v očitnem zatonu. Cilj naložbe je
oblikovanje več kot 162 novih delovnih mest v novomeški regiji, ki je upravičena do
regionalne pomoči kot območje z veliko brezposelnostjo, kjer je življenjska raven nižja od
povprečne (člen 107(3)(a) Pogodbe o delovanju Evropske unije).
Smernice EU o državni regionalni pomoči določajo, da mora Komisija začeti formalno
preiskavo o naložbenem projektu, ki ustvari precejšnjo proizvodno zmogljivost na trgu v
zatonu (glej IP/09/993). Komisija bo zdaj preučila, ali je pomoč nujna za izvedbo naložbe ali
bi bilo projekt mogoče izvesti tudi brez pomoči. Poleg tega bo preverila tudi investicijske
stroške za posebna orodja dobaviteljev (tj. namensko opremo v tovarnah dobaviteljev za
proizvodnjo avtomobilskih delov družbe Renault) izven novomeške regije. (vir: EU)

KOMISIJA ZAČASNO ODOBRILA POMOČ ZA CIMOS
Evropska komisija je odločila, da je državno jamstvo v višini 35 milijonov evrov, ki ga
namerava slovenska vlada izdati skupini Cimos, v skladu s pravili EU o državni
pomoči. Zlasti je ugotovila, da sta obdobje in obseg pomoči omejena. Ukrep je odobrila
začasno, dokler ne bo sprejela stališča o načrtu prestrukturiranja, ki ga mora Slovenija
predložiti najpozneje do 21. novembra 2013.
Slovenija namerava izdati jamstvo za 35 milijonov evrov posojila, ki ga je več bank nedavno
odobrilo skupini Cimos, slovenskemu proizvajalcu avtomobilskih delov. To naj bi skupini
Cimos omogočilo rešitev sedanjih likvidnostnih težav in čas za pripravo načrta temeljitega
prestrukturiranja.
Komisija meni, da je ukrep v skladu z njenimi smernicami o reševanju in prestrukturiranju
podjetij v težavah. Predvsem je znesek pomoči omejen na sredstva, ki so potrebna za
nadaljnje poslovanje podjetja v naslednjih šestih mesecih. Poleg tega so se slovenski organi
zavezali, da bodo predložili načrt prestrukturiranja, katerega cilj bo zagotoviti nadaljnji
obstoj skupine Cimos. (vir: EU)
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