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NOVIČKE SOS
VELESLALOM SOS
Skupnost

občin

Slovenije

najavlja

in

vabi

na

11.

tradicionalni veleslalom SOS. Namenjen je županjam in
županom, direktoricam oziroma direktorjem občinskih
uprav, drugim zaposlenim v občinskih upravah, svetnicam
in svetnikom ter ostalim zainteresiranim predstavnikom
javnega sektorja. Veleslalom bo organiziran v petek, 1.
februarja 2013 na belih strminah Ribniškega Pohorja.
Uradna vabila, prijavnice, ponudba za nočitve v Radljah ali Ribnici

22.01. / SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
V torek, 22. Januarja je potekal 5. sestanek Komisije za e – poslovanje pri SOS. Na seji komisije je mg.
Jurij Bertok (MPJU) predstavil vizije Direktorata za informatiko in e-storitve na področju informatike
v državni upravi, predstavitev modela JZP pri pokrivanju belih lis je predstavil Marjan Turk, članom
komisije pa so bile tudi predstavljene projektne ideje glede Informatizacije lokalnih skupnosti. (sk)

SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V prostorih občine Vrhnika se je na svojem 5. Sestanku sestala komisija za občinsko redarsko službo.
Na sestanku so predstavniki Policijske akademije predstavili pobudo za organizacijo enodnevnega
usposabljanja za urejanje prometa in tridnevno usposabljanje za tehtanje vozil in izredne prevoze.
Predstavniki komisije so takoj pozdravili usposabljanje za urejanje prometa, ter so predlagali, da bi se
usposabljanja organizirala na terenu, kjer imajo redarji krajevno pristojnost. Predstavniki Policijske
akademije bodo razmislili o tej možnosti, da se seminarji izvedejo po občinah. V nadaljevanju so
prisotni poizkušali oblikovati izhodišča za pripravo vizijo občinskega redarja, a so hitro ugotovili, da
je težava v tem, da je za delo občinskih redarjev pristojnih več državnih organov (MPJU je odgovoren
za organizacijo, MNZ za področje pooblastil, MZIP za promet…). Kar nekaj težav v komunikaciji
imajo državni organi, so se dogovorili, da se ustanovi medresorski organ, ki bo pristojen in tudi
kontaktna točka za občinska, medobčinska in mestna redarstva. (MM)

PRIPOMBE NA SOFINANCIRANJE NARODNIH SKUPNOSTI PODANE
MINISTRSTVU
Sekretariat SOS je do 23.1.2013 zbiral pripombe na Predlog uredbe o sofinanciranju občin na
narodnostno mešanem območju. Glede na odzive, je Služba za narodnosti pripravila nov predlog
uredbe. Na nov Predlog uredbe o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leto 2013
je Služba za narodnosti že pridobila tudi soglasje italijanske in madžarske narodne skupnosti. Glede
na posredovane pripombe občin na predlog v drugem branju, smo posredovali dopolnilne
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komentarje. (ur)

OBVESTILO O IZBIRI NAJUGODNEJŠEGA PONUDNIKA NA JAVNEM
NAROČILU
Skupnost občin Slovenije (po pooblastilu) je dne 10.1.2013 izvedla postopek odpiranja ponudb za
dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let za potrebe občin in
ostalih javnih ustanov za obdobje od 1.2.2013 do 31.12.2015.
Naročnik Skupnost občin Slovenije je na Portalu javnih naročil št. JN12620/2012 z dne 21.11.2012 in v
Uradnem listu EU št. 2012/S 226-371981 z dne 23.11.2012 objavil obvestilo o javnem naročilu za
»Dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega kurilnega olja za obdobje treh let« Naročnik je izvedel
odprti postopek v skladu s 25. členom ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/06, 16/2008, 19/2010, 18/2011 in
43/2012 Odl. US.). Kot najugodnejši ponudnik za dobavo zemeljskega plina in ekstra lahkega
kurilnega olja za obdobje treh let je bil za dobavo zemeljskega plina izbran PETROL ENERGETIKA,
d.o.o., za dobavo ekstra lahkega kurilnega olja pa PETROL, d.d.
Podpis pogodb s ponudniki bo potekal drugi teden, predvidoma 28.1.2013, 29.1.2013. (ur, sk)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
UREDBA O PREDELAVI BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
Obveščamo vas, da je bila v medresorsko obravnavo posredovana Uredba o predelavi biološko
razgradljivih odpadkov. Prosimo vas, da pregledate uredbo in morebitne pripombe posredujete na
barbara.horvat@skupnostobcin.si, najkasneje do 28.1.2013. Besedilo uredbe, obrazložitev sprememb,
deklaracijski obrazec

UPRAVLJANJE Z MORSKIM OKOLJEM
V priponki vam pošiljamo osnutek uredbe, ki je tudi objavljen na spletni strani MKO Osnutek Uredbe
o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem.
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 30. januarja 2013 na e-naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si, če želite da jih posredujemo kot pripombe SOS ali direktno pripravljavcem
uredbe na: gp.mko@gov.si

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
JAVNIH USLUŽBENCIH
Iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih. Za lažje razumevanje vam lahko besedilo sprememb in
dopolnitev zakona, vnesenih v veljavni Zakon o javnih uslužbencih. Prosimo vas, da nam vaša stališča
oz. pripombe sporočite na elektronski naslov: polona.atelsek@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka,
31.01.2013.
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NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO
Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo dne 21.01.2013 prejeli Nacionalni
program za kulturo 2013-2016, ki ga lahko najdete tukaj. Prosimo vas, da nam vaše morebitne
pripombe oz. stališča glede omenjenega programa pošljete do ponedeljka, 11.02.2013, na elektronski
naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
MKO ZAVZELO STALIŠČE DO NOVE UREDBE MEDO
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je v svojem dopisu navedlo, da uredba o metodologiji za določitev
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, v prehodnih določbah
drugega odstavka 31. Člena določa, da: »Ne glede na določbe te uredbe lahko izvajalec, ki ima na dan
uveljavitve te uredbe za ceno izvajanja storitev posamezne gospodarske javne službe iz 1. člena te
uredbe soglasje pristojnega občinskega organa, uveljavi v tem soglasju navedeno ceno. V primeru, da
v tem soglasju navedena cena presega 130 odstotkov sedaj veljavne cene, mora pristojni občinski
organ pred potrditvijo in uveljavitvijo cene predhodno pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za
okolje, o ustreznosti oblikovanja cene.«
Pogoj predhodne pridobitve soglasja ministrstva se nanaša na prehodno obdobje, ki je poteklo
1.1.2013. Za uveljavitev povišane cene za več kot 30% v skladu z 2. Odstavkom 31. Člena uredbe, mora
izvajalec občinske GJS varstva okolja do 1.1.2013 razpolagati s soglasjem pristojnega občinskega
organa na ceno, ki jo želi uveljaviti, pred tem pa bi moral pridobiti soglasje ministrstva, pristojnega za
okolje, o ustreznosti oblikovane cene. Glede navedeno je potrebno v primerih, ko dvig cene presega
30%, za uveljavitev cene pripraviti elaborat in upoštevati določbe 5. Člena uredbe, ki med drugim
določa, da ceno storitve posamezne GJS za območje občine predlaga izvajalec z elaboratom o
oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe in jo predloži pristojnemu občinskemu organu v
potrditev.
Če je komunalno podjetje v prehodnem obdobju (do 1.1.2013) dobilo soglasje pristojnega občinskega
organa za ceno, ki pomeni dvig cene za več kot 30 %, komunalno podjetje ne more uveljaviti cene, ki je
različna od cene, navedene v soglasju. Torej komunalno podjetje ne more samo določiti, da bo
uveljavilo dvig cene le za 30%. Uredba jasno določa, da izvajalec lahko uveljavi le ceno, navedeno v
soglasju.

POJASNILO GLEDE PRENOSA PERSONALNE MAPE
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo na je posredovalo pojasnilo v zvezi s prenosom personalne
mape javnega uslužbenca.
Gre za vprašanje prenosa personalne mape posameznega javnega uslužbenca ob prehodu v drug
(državni) organ, in sicer ali se ob prenosu prenese celotna personalna mapa z vsemi originali ali le
kopije. Ker Zakon o javnih uslužbencih (ZJU) ne podaja natančnega odgovora na zastavljeno
vprašanje, se je ministrstvo za mnenje obrnilo na informacijskega pooblaščenca ter Inšpektorat za delo
RS.
18.1.2013 – 25.1.2013
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Ob upoštevanju mnenja informacijskega pooblaščenca ter Inšpektorata za delo RS ministrstvo
predlaga, da se ob prehodu javnega uslužbenca novemu predstojniku posredujejo le kopije listin, ki so
naštete v prvem odstavku 47. člena ZJU. Listine, na podlagi katerih bi javni uslužbenec lahko
uveljavljal kakšno pravico, pa naj predloži sam.
Podrobnosti odgovorov informacijskega pooblaščenca in Inšpektorata za delo RS pa najdete tukaj.

EVIDENTIRANJE
EVIDENTIRANJE ČLANA IN NAMESTNIKA V NACIONALNI ODBOR ZA
INTERREG III, ETS IN IPA
Skupnost občin Slovenije je s strani MGRT prejela pobudo za evidentiranje člana in namestnika člana
v Nacionalni odbor za INTERREG III, ETS in IPA.
Člani nacionalnega odbora imajo vlogo koordinatorja za področje, za katero so bili imenovani na
predlog matične institucije. Člani in namestnika nacionalnega odbora so bili imenovani s Sklepom
SVLR št. 4012-8/2004-84 z dne 19.11.2008, v nadaljnjih letih pa je prišlo do nekaterih zamenjav. Zaradi
reorganizacije državne uprave vljudno naprošamo občine članice, da na SOS posredujete predloge za
imenovanje novega člana in namestnika člana nacionalnega odbora.
poziv, obrazec za evidentiranje in ETS brošura
Evidentiranje je odprto do petka, 01.02.2013 do 12. ure. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin
Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na
metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

PREDLOG ZA DODELITEV SREDSTEV OBČINI
Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, katero je v letu 2012 doletela naravna nesreča. Vljudno
naprošamo občine, ki so bile oziroma so v podobni situaciji oziroma imajo izkušnje, da posredujejo
informacije na v nadaljevanju zastavljeno vprašanje.
V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, se v primerih, ko je občina v letu nastanka
naravne nesreče porabila za odpravo posledic nesreče na svojih stvareh svojih proračunskih sredstev
več, kot je njena proračunska rezerva v tem letu, razlika me uporabljenimi proračunskimi sredstvi
občine in njeno proračunsko rezervo v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu naravne nesreče
upošteva pri njenih obveznostih financiranja odprave posledic za nesrečo za leto, v katerem se izvajajo
ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh.
Če višina teh proračunskih sredstev občine presega obveznostih občine po Zakonu o odpravi posledic
naravnih nesreč, se ji presežna sredstva vrne v njen proračun. Občina lahko tako vloži predlog za
dodelitev teh sredstev. Občino zanima ali je že katera občina (ki je bila poplavljena v letu 2012 ali tudi
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prej) zaprosila za ta sredstva, na kakšen način (vloga, dokumentacija) in v kakšnem času je to storila
(od naravne nesreče)?
Občine članice SOS vljudno naprošamo, da zaradi podaljšanja roka posredujejo informacije
najkasneje do 28.1.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

KRITJE STROŠKOV EKO OTOKOV
Skupnost občin Slovenije je prejelo vprašanje občine članice glede kritja stroškov eko otokov. Občine
vljudno naprošamo, da nam posredujejo odgovore na sledeče vprašanje.
Odlok, ki v občini ureja ravnanje s komunalnimi odpadki, določa, da zbiranje in odvoz ločeno zbranih
frakcij komunalnih odpadkov z ekoloških otokov predstavlja vsebino javne službe, izvajalec javne
službe pa je dolžan ekološke otoke tudi vzdrževati in čistiti. Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov
na eko otokih se izvaja na celotnem območju občine in je obvezno za vse uporabnike iz gospodinjstev.
Vprašanje, ki se zastavlja občini je, kako naj se krijejo stroški, ki nastajajo z eko otoki: ali naj se
financirajo iz cene storitve (in torej to plačajo uporabniki) ali pa naj se ti stroški krijejo posebej iz
proračuna občine. Občino zanima, kako imajo to urejeno druge občine.
Prosimo, da nam odgovore na vprašanje posredujete najkasneje do 29.1.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.
ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA

UVELJAVLJANJE GARANCIJE
V sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede uveljavljanja
garancije. Občine smo vljudno prosili, da nam posredujejo informacije. Občino zanimajo izkušnje
občin z uveljavljanjem garancije v garancijski dobi pri gradbenih delih, s strani občine kot naročnika?
Občini bi vsakršna informacija pri uveljavljanju garancije bila zelo v korist. Odgovore lahko preberete
tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
01.02. / 11. VELESLALOM SOS TOKRAT NA RIBNIŠKEM POHORJU
Skupnost občin Slovenije najavlja in vabi na 11.
tradicionalni veleslalom SOS. Namenjen je županjam in
županom, direktoricam oziroma direktorjem občinskih
uprav,

drugim

zaposlenim

v

občinskih

upravah,

svetnicam in svetnikom ter ostalim zainteresiranim
predstavnikom javnega sektorja. Po desetih veleslalomih
na mariborskem Pohorju, je čas, da spoznamo še druga
smučišča. Veleslalom bo organiziran v petek, 1.2.2013 na belih strminah Ribniškega Pohorja.
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Lanskoletno druženje s hrvaškimi kolegi je bilo odlično sprejeto, zato jih vabimo tudi letos. Mesto
Biograd na moru pa je poskrbelo, da klub kriznim časom, ki so tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, čisto
vsi udeleženci, tako tekmovalci kot navijači prejmejo krasno darilo. S seboj bodo pripeljali
dalmatinsko klapo, ki bo poskrbela za prijetno druženje pozno v noč. Na to druženje pa so se odzvali
tudi gostinsko turistični delavci Ribniškega Pohorja, ki so vam pripravili posebno ponudbo nočitev v
svojih namestitvenih kapacitetah za eno ali morda dve noči.
Uradna vabila, prijavnice, ponudba za nočitve v Radljah ali Ribnici

06.02. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Skupnosti občin Slovenije sklicuje 11. sejo Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki bo potekala v
sredo 6. februarja 2013, s pričetkom ob 10.00 uri, v Razstavno‐ protokolarnem centru in samostanu
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Meznaričeva 8. Seja predsedstva bo posvečena pogovoru o
osnutku Strategije razvoja Slovenije, kodeksu etike funkcionarjev na lokalni ravni in investicijam občin
v obnovljive vire in učinkovito rabo energije. Predhodno bo ob 9.00 uri potekal še sestanek sekcije
mestnih občin.

NOVIČKE DRUGIH
OBISK SRBSKE DELEGACIJE V OBČINI ŠEMPETER -VRTOJBA
V sredo, 23. januarja 2013, bo ob 11.30 župan mag. Milan Turk gostil srbsko delegacijo, ki v Šempeter
prihaja v okviru dvodnevnega študijskega obiska tehnoloških parkov v Sloveniji.
Goste, med katerimi bodo predstavnik Ministrstva za regionalni razvoj in lokalno samoupravo Srbije,
funkcionarji šestih vojvodinskih občin Ruma, Indjija, Sremska Mitrovica, Šid, Irig ter Stara Pazova in
predstavniki NARR Nacionalnega razvojne agencije Srbije, Regijske razvojne agencije Srem ter
predstavnik javnega podjetja za stanovanjsko in urbano planiranje, bo župan najprej sprejel na sedežu
občine, kjer jim bo predstavil vlogo lokalne skupnosti v Primorskem tehnološkem parku z namenom
dviga tehnološkega nivoja, zaposlenosti, produktivnosti ter razvoja podjetništva in konkurenčnosti
gospodarstva. V Coroninijevem dvorcu se jim bodo pridružili še predstavniki občin ustanoviteljic
PTP, Primorskega tehnološkega parka, Regijske razvojne agencije Severne Primorske, Območno
obrtno-podjetniške zbornice Nova Gorica in Gospodarske zbornice Slovenije - Območne zbornice za
Severno Primorsko. Po uvodnem srečanju na občini bo sledil delovni obisk Primorskega tehnološkega
parka. (Vir: PR, občina Šempeter-Vrtojba)

IZBRANA NAJ POT ZA LETO 2012
Turistična zveza Slovenije je v sodelovanju z Zavodom za gozdove Slovenije in GIZ za pohodništvo in
kolesarjenje ter častnim pokroviteljstvom predsednika RS dr. Danila Türka objavila v okviru projekta
»Moja dežela – lepa in gostoljubna 2012« tekmovanje na področju turizma, urejanja in varstva okolja
tekmovanje za najboljšo tematsko pot v letu 2012. Centralna komisija je na podlagi opravljenega
ogleda izbrala naj pot 2012, ki je POT KULTURNE DEDIŠČINE ŽIROVNICA. Drugo mesto Naj pot
2012 je prejela UČNA POT ŠKOCJAN. Tretje mesto za Naj pot 2012 si delita GEOLOŠKA POT V
KOBILJI CUREK in RAZKRIŠKI KOT.
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Vsem prvim trem oz. štirim nagrajencem bodo podeljena priznanja na slavnostni prireditvi 15. 10.
2012 v Radencih. Vse območne naj poti pa bodo prejele priznanje na prireditvi sejma Alpe - Adria,
Turizem in prosti čas, 26. januarja 2013, ob 12.0 uri.
Iskrene čestitke!

KOHEZIJSKE NOVIČKE ZA JANUAR
Tukaj najdete prvo letošnjo številko Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise, primere
dobrih praks in druga obvestila.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
29.1. / DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Z VIDIKA OBČIN
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Direktorat za javni sektor ter Upravna akademija vas
vabijo na seminar glede dostopa do informacij javnega značaja z vidika občin, ki bo v torek 29. 1. 2013
v prostorih Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Rok za prijave je 18. 1. 2013. Posvet je
brezplačen, vendar se je potrebno prijaviti s prijavnico na naslov gp.mpju@gov.si.

46. REDNA SEJA VLADE RS
SHEMA ŠOLSKEGA SADJA
Na seji je Vlada sprejela Uredbo o dopolnitvi Uredbe o izvajanju sheme šolskega sadja. Zaradi zamude
roka več šol za šolsko leto 2013/2014 za prijavo v shemo šolskega sadja (rok je bil 1.12.2012), bi bilo v
shemi manj šol kot v letošnjem šolskem letu.
Dopolnitev je potrebna zaradi slabšanja socialno-gospodarskih razmer v družinah, povečanje lokalne
oskrbe sadja in zelenjave v šolah in izboljšanja zdravstvenega stanja pri otrocih, zato je pomembno
povečati število vključenih šol v obstoječo shemo.
Predlog medresorske delovne skupine za pripravo strategije šolskega sadja je bil, da se podaljša rok za
prijavo in se s tem omogoči pomembno povečanje števila vključenih šol. MKO bo lahko zaključilo
strategijo za obdobje 2013/2014 takoj po podaljšanem roku 26.1.2013 in bo jasno število prijavljenih šol.
MKO bo še v roku strategijo za obdobje 2013/2014 poslalo Evropski komisiji. (Vir: Vlada Rs, ur)

ZAVAROVANJE KMETIJSKE PROIZVODNJE IN RIBIŠTVA
Na seji je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o sofinanciranju zavarovalnih
premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in ribištva.
Uredba določa pogoje sofinanciranja zavarovalnih premij, in sicer za zavarovanje posevkov, nasadov
in plodov pred nevarnostjo toče, požara, udara strele, spomladanske pozebe, zmrazli ali slane, če
povzroči spomladansko pozebo, poplave in viharje, ter za zavarovanje živali na kmetijskem
gospodarstvu ob zavarovarljivih bolezni v skladu z Uredbo Komisije (ES).
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Razlog za pripravo Uredbe o spremembah in dopolnitve Uredbe je uskalditev zavarovalnih vsot pri
nekaterih pridelkih in manjše vsebinske spremembe uredbe. (Vir: Vlada Rs, ur)

SPREMEMBE NAČRTA VAJ V OBRAMBNEM SISTEMU IN SISTEMU
VNDN
Sprejet je bil Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
v letih 2013 in 2014. S tem je Vlada naložila ministrstvom in vladnim službam načrtovanje sodelovanja
v vajah državnega pomena.
Načrt vaj v obrambnem sistemu in sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2013
in 2014 predstavlja enega od načinov uresničevanja temeljnih ciljev v obeh podsistemih nacionalne
varnosti.
Načrt vaj temelji na 84. členu Zakona o obrambi, ki določa, da Vlada RS usklajuje organizacijo,
priprave in izvajanje obrambe države. Na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Vlada RS po 93. členu Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami usmerja in usklajuje
organizacijo, priprave ter izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v državi. (Vir: Vlada
Rs, ur)

AKTUALNI RAZPISI
»RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO «
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo nepovratna sredstva iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna
sredstva se dodelijo za sofinanciranje potrjenih projektov, na vsebinskih področjih prometne, okoljske
in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s
katerimi se rešuje problematika dostopov do javne infrastrukture po slovenskem ozemlju, na
slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Do
sofinanciranja so upravičene samo namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na
teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Upravičeni prijavitelji so
samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Višina nepovratnih
sredstev, ki so na razpolago znaša okvirno 23.370.220,00 EUR za leti 2013 in 2014. V letu 2013 okvirno
13.570.220,00 EUR in v letu 2014 okvirno 9.800.000,00 EUR. Sofinancira se lahko največ 100 % celotnih
upravičenih javnih izdatkov operacije. Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR z
vključenim davkom na dodano vrednost. Rok za oddajo vlog je 1.2.2013. Več o razpisu tukaj.

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. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
4 milijone evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do vključno 27.
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3. do 24. ure. Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 11. do vključno 27. 3. do
24. ure.
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.

COMENIUS REGIO PARTNERSTVA
Comenius Regio partnerstva so namenjena krepitvi evropske razsežnosti izobraževanja s
spodbujanjem skupnih aktivnosti sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi z vlogo v
šolskem izobraževanju v Evropi. Partnerstva dajejo izobraževalnim oblastem, v sodelovanju s šolami
in ostalimi udeleženci v izobraževanju, v različnih regijah, priložnost sodelovanja na eni ali več temah,
ki so v skupnem interesu. Comenius Regio partnerstva pomagajo sodelujočim regijam pri razvijanju in
izmenjavi najboljše prakse v šolskem izobraževanju, za razvoj trajnostnega čezmejnega sodelovanja in
krepitev evropske razsežnosti šolskega izobraževanja. Prijavitelji so lahko občine. Rok za oddajo vlog
je

21.

februar

2013.

Razpisna

dokumentacija

je

na

voljo

na

spletnih

straneh:

http://www.cmepius.si/razpisi/com13.aspx. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Uršo
BAJŽELJ, Višja svetovalka področja CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana - T: +386-1-620-94-56,
F: +386-1-620-94-51, E: ursa.bajzelj@cmepius.si, W: http://www.cmepius.si.

INOVATIVNOST V JAVNI UPRAVI
Evropska komisija je 17. septembra 2012 objavila natečaj za najbolj inovativne javne oblasti v Evropi z
naslovom 'Evropske nagrade za inovativnost v javni administraciji'. Do devet nagrad po 100.000 evrov bo
podeljeno

uspešnim

javnim

pobudam,

ki

prinašajo

koristi

državljanom,

podjetjem

ter

izobraževalnemu in raziskovalnemu sektorju. Namen nagrade, ki je del strategije Inovativne unije, je
spodbujati in osvetliti sodobne pristope porabe javnih sredstev.
Ne obstaja že vnaprej pripravljen seznam aktivnosti, ki bi bile primerne za to nagrado. Med
morebitnimi projekti, ki bi se lahko prijavili, navajamo denimo: pobude , ki zagotavljajo pomoč
starejšim, pobude za zeleni javni prevoz, novi pristopi poklicnega usposabljanja ali spodbujanja
podjetništvo raziskovalcev. Tekmovanje je odprto vsem javnim oblastem, ki so bile ustanovljene v
državi članici EU ali v državi, ki sodeluje v okvirnem raziskovalnem programu Evropske unije. Vse
prijavljene pobude morajo potekati od enega do štirih let. Zmagovalci 'Evropske nagrade za inovativnost
v javni administraciji' bodo izbrani na podlagi štirih kriterijev, ki so: ekonomski učinek pobude; pomen
pobude v luči izzivov, s katerimi se sooča družba; izvirnost in prenosljivost ideje in namen porabe
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denarne nagrade. Mišljeno namreč je, da se bo zmagovalec nagrado uporabil za povečanje in
razširjanje svoje pobude, s čimer bi se še povečala odličnost in inovativnost v javnem sektorju. Rok za
prijavo je 15. februar 2013. Zmagovalci nagrade bodo objavljeni spomladi 2013. Več o razpisu s
klikom tukaj.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:
• različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov,
• naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za čiščenje pitne vode,
• naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo,
• gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
• energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov,
• obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % prihranka električne energije,
• nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
• ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
• proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
• nabavo okolju prijaznih vozil.
Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: www.ekosklad.si ali na telefonski
številki: (01) 241 48 20. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj.

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
SESTANEK Z MREŽO NALAS
Med 23. in 25. Januarjem sta se bodoči predsednik mreže NALAS, Anton Peršak, ki svoj mandat
nastopi v aprilu 2013 in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar na Dunaju sestala s predstavniki in
članicami mreže NALAS. Skupaj so uskladili strateški plan organizacije ter prevetrili njeno poročilo
dela ter načrt dela v letu 2013 skupaj s finančnim poslovanjem. (bh)

MEDNARODNE NOVICE
NAPREDEK S POMOČJO REGULATIVNEGA PRITISKA
Evropska komisija je danes objavila aktualne podatke o deležu žensk v upravnih odborih podjetij, ki
kotirajo na borzi. Novi podatki kažejo porast števila žensk v upravnih odborih na 15,8 % v primerjavi
s 13,7 % januarja 2012. Ta številka pomeni povprečno 17 % neizvršnih članov upravnega odbora
(povečanje s 15 % januarja 2012) in 10 % izvršnih članov upravnega odbora (povečanje z 8,9 %).
Povečanje deleža žensk v upravnih odborih je bilo opaženo v vseh državah članicah EU razen treh
(Bolgarija, Poljska in Irska).
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Nova številka predstavlja porast za 2,2 odstotni točki v primerjavi z oktobrom 2011, kar je doslej
najvišja opažena letna sprememba. To povečanje izhaja iz predloga, ki ga je Evropska komisija sprejela
14. novembra 2012 v zvezi deležem žensk v upravnih odborih (IP/12/1205 inMEMO/12/860) in vsebuje
cilj 40 % žensk v upravnih odborih na podlagi uspešnosti. Odraža tudi vpliv razprave na visoki ravni
v EU o potrebi po zakonodaji, ki bi določala število žensk v upravnih odborih. Več o članku si lahko
preberete tukaj. (vir:EP)

NOV PRAVNI PRISTOP ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA V
DRŽAVAH ČLANICAH
Kakovost zunanjega zraka je v mnogih državah članicah EU slaba, čeprav so vlade obvezane
državljanom zagotoviti dobro kakovost zraka. Stanje je tako resno, da je Komisija začela postopek za
ugotavljanje kršitev zoper 17 držav članic s stalno slabo kakovostjo zraka.
Kot del novega pristopa za reševanje te problematike so bile Bolgarija, Latvija in Slovenija danes
pozvane, naj nujno odpravijo stalne težave, zaradi katerih vsako leto umre več državljanov kot v
prometnih nesrečah.
Gre za majhne delce, t.i. PM10, ki povzročajo težave pri dihanju, pljučnega raka in prezgodnjo smrt.
Slaba kakovost zraka neposredno ogroža državljane, ki so izpostavljeni onesnaženosti z drobnimi
delci (PM10) iz virov, kot so cestni promet, industrijske dejavnosti in ogrevanje gospodinjstev. Po
najnovejši raziskavi večina Evropejcev (56 %) meni, da se je kakovost zraka v zadnjih desetih letih
poslabšala (glej IP/13/6).
Komisija je v preteklosti pred Sodiščem EU že uspešno tožila Italijo, Portugalsko, Slovenijo in
Švedsko, ker te državljanom niso zagotovile dobre kakovosti zraka. Vendar pa so se odločitve Sodišča
nanašale samo na neizpolnjevanje mejnih vrednosti za kakovost zraka v preteklosti, kar držav članic
ni spodbudilo k ukrepanju pri nadaljnjih preseženih vrednostih v prihodnosti.
Zato je bil sprejet nov pristop z razširjenim področjem uporabe pravnih ukrepov. Ta naj bi države
članice s stalno slabo kakovostjo zraka prisilil, da sprejmejo v prihodnost usmerjene, hitre in
učinkovite ukrepe, s katerimi bi kršitve čim bolj skrajšale. Komisija je zaskrbljena zlasti v primerih, pri
katerih neskladnost z zakonodajo EU traja že več kot pet let in naj bi se po napovedih nadaljevala tudi
v prihodnje. V skladu z zakonodajo EU morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za
izboljšanje kakovosti zraka in te informacije zagotoviti v načrtih za kakovost zraka. Če tega ne storijo,
se zoper njih pravno ukrepa.
Države članice, ki so presegle mejne vrednosti PM10, so Avstrija, Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija,
Grčija, Španija, Francija, Italija, Madžarska, Latvija, Poljska, Portugalska, Romunija, Švedska, Slovaška
in Slovenija. (vir:EK)
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