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reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali
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V naslednjem tednu praznujeta občinski praznik občina Hodoš in Murska Sobota.
Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS
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Skupna seja komisije za pravna in zakonodajna vprašanja in
komisije za regionalizacijo SOS
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Razširjena seja komisije za proračun in komisije za prostor SOS
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Sestanek k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin
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Skupna seja predsedstev Skupnosti občin Slovenije in Združenja
občin Slovenije
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
ZDRUŽENE ZIMSKE POČITNICE V 1 TEDEN NA ŠKODO TURIZMA V OBČINAH?

Ministrstvo za šolstvo in šport je spremenilo Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah
(UL RS, št. 45/2010) in Pravilnik o šolskem koledarju v osnovnih šolah (sprejeta sprememba
posredovana Uradnemu listu). V obeh pravilnikih je ministrstvo določilo, da zimske
počitnice po vsej Sloveniji trajajo en teden in se začnejo tretji ponedeljek v februarju. Prej
razdeljene zimske počitnice je ministrstvo združilo, s tem pa občinam na področju turizma,
kot ene propulzivnih slovenskih dejavnosti povzročilo posredno enormno finančno škodo.
Številne so občine v Sloveniji, ki se v veliki meri preživljajo od turizma. Od turizma se
preživljajo tako male, kot srednje in tudi mestne občine. S tem ko ministrstvo združuje
zimske počitnice na obdobje enega tedna, povzroča lokalnim okoljem izjemno gospodarsko
škodo, saj predstavlja zimski turizem velik del gospodarskega mozaika. Po prvih ocenah
izpad dohodka v samo enem, s strani ministrstva ukinjenem tednu zimskih počitnic,
presega milijone evrov po občinah, kar je predvsem v času gospodarske krize
nesprejemljivo in neodgovorno s strani države. (jt)
JAVNI NEPREMIČNINSKI SKLAD

V okviru medresorske razprave smo v obravnavo prejeli Predlog Zakona o javnem
nepremičninskem skladu RS. Ugotavljamo, da gre za sistemski predpis, ki ureja pravno
osebo javnega prava države in se zgolj posredno nanaša na občine. Kljub temu smo v imenu
166 občin članic na ministrstvo naslovili vprašanje oziroma pobudo za pojasnilo, ali se bodo
na javni nepremičninski sklad prenesle tudi nepremičnine, katerih lastnica je RS in so v
upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov, s katerimi pa vse občine sklepajo
pravne posle o prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč skladno z Zakonom o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. (jt)
UREDBA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE, POKRAJIN IN OBČIN

Na ministrstvo za javno upravo smo naslovili več strani obsežne pripombe in stališča k
Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin. Predlog predvideva, da bi letni načrt predstavljal sestavni del proračuna.
Slednje bi pomenilo, da bi se sprejemal in spreminjal po postopku in rokih, ki jih zakonodaja
določa za postopek priprave in sprejema proračuna. Slednje je nesmiselno, predvsem pa
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nepotrebno. Iz vidika lokalne skupnosti predvidena sprememba podaljšuje in otežuje
dosedanji postopek sprejemanja in spreminjanja letnega načrta, saj veljavni predpisi, ki
urejajo letni načrt in proračun predvidevajo drugačno dinamiko obravnavanja, sprejemanja
in spreminjanja slednjih. Slednje je zgolj eno izmed številnih, argumentiranih stališč in
pripomb. Ministrstvo za javno upravo je po prejetih stališčih sklicalo za v četrtek, 15.7.2010
usklajevalni sestanek, na katerem se bodo stališča s predstavniki lokalne samouprave
medsebojno predstavila in uskladila.(jt)
POBUDA ZA TOLMAČENJE »STAVBNO ZEMLJIŠČE NAMENJENO ZA GRADITEV
OBJEKTOV«

Glede na to, da ministrstvo na individualne dopise občin do danes ni reagiralo in
odgovorilo, smo v imenu Skupnosti občin Slovenije na slednjega naslovili dopis oziroma
pobudo za tolmačenje dikcije »stavbno zemljišče namenjeno za graditev objektov«. Težava
izhaja iz 16. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (UL
RS, št. 19/10-UPB-2), ne nanaša pa se na začetek veljave prostorskih sestavin planskih aktov
občine, temveč na zahteve Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki izhajajo iz
omenjenega člena in so povezana s potrdili o namenski rabi zemljišč. Navedeni člen
uporablja dikcijo »stavbno zemljišče namenjeno za graditev objektov«. Takšno opredelitev
zemljišč v potrdilih o namenski rabi, ki jih občine izdajajo na podlagi 105. člena Zakona o
prostorskem načrtovanju (UL RS, št. 33/07, 70/08, 108/09-ZPNačrt) zahteva vlagatelj, to je
Sklad. Težave nastopijo, saj Sklad vsa potrdila, ki niso formulirana tako kot sklad to zahteva,
zavrne. Posledično to pomeni, da se pogodbe o neodplačanem prenosu zemljišč iz države na
občine ne sklepajo. (jt)
PONOVNI POZIV MK

Komisija za kulturo Skupnosti občin Slovenije je vodstvo Ministrstva za kulturo ponovno
pozvala k posredovanju informacij glede potrebnih sprememb in dopolnitev Zakona o
varstvu kulturne dediščine. Na ministrstvo smo posredovali že več pobud, kontaktirali smo
tudi tajništvo direktorata za kulturno dediščino, vendar informacij še nismo prejeli. Ker
občine ustanoviteljice sedaj že dalj časa na Skupnosti občin Slovenije izražajo zaskrbljenost
glede tristranskih pogodb sofinanciranja pooblaščenih muzejev, smo ministrstvo ponovno
vljudno prosili za posredovanje kakršnekoli informacije. Skupnost občin Slovenije je
izkazala pripravljenost za sodelovanje, v okviru česar se je Komisija za kulturo v širši sestavi
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že sestala, ter oblikovala stališča in predloge k potrebnim spremembam. Slednje bo
ministrstvu za kulturo predstavil imenovan predstavnik v delovno skupino pri ministrstvu,
Uroš Korenčan. (jt)
INFORMACIJA O VEČSTRANSKEM EPOBOT-U AJPES DNE 7. JULIJA 2010

AJPES je 7. julija 2010 izvedel prvi večstranski pobot po podpisu Izjave o spodbujanju k večji
plačilni disciplini v državi, katerega je podprla tudi Skupnost občin Slovenije. V tem krogu
ePOBOTa AJPES žal še ni pričakovanih učinkov, ki jih želimo doseči podpisniki izjave. V
tem pobotu je bilo glede na letošnje šestmesečno povprečje število prijav večje za 2,4 %,
znesek prijavljenih obveznosti pa večji za 2,3 %. Znesek upoštevanih oziroma v pobot
dejansko vključenih obveznosti je bil enak letošnji povprečni ravni. Kljub temu je bil v tem
krogu pobotan največji skupni znesek, in sicer 14,1 milijona EUR, kar pomeni 15,0 % v pobot
vključenih oz. upoštevanih obveznosti. Ta znesek je za 17,4 % višji od povprečja v prejšnjih
šestih mesecih. V naslednjih dveh poletnih mesecih (pobot 4. 8. 2010 in 1. 9. 2010) ni
pričakovati boljšega sodelovanja poslovnih subjektov v ePOBOT-u AJPES. (bh)
USKLAJEVANJE DRŽAVNEGA NAČRTA OB JEDRSKI NESREČI

Predstavniki Delovne skupine za zaščito in reševanje so se 01.07.2010 sestali s predstavniki
Uprave za zaščito in reševanje, da bi uskladili nesoglasja pri Državnem načrtu zaščite in
reševanja ob jedrski nesreči. Predstavniki delovne skupine so predstavili svoje pripombe in
predloge, katere so bile skoraj v celoti upoštevane. Pripombe so se nanašale predvsem na
dejstvo, da ima državni načrt veliko prilog, pri pisanju katerih želijo predstavniki delovne
skupine biti prisotni. Ob jedrski nesreči bodo občine zraven ministrstev imele ključno vlogo
pri pomoči in reševanju. Iz navedenega vzroka so člani delovne skupine podali številne
pripombe in predloge, saj so prepričani, da bo le dobro pripravljen načrt tudi uporaben v
primeru nesreče. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK ZAKONA O PODNEBNIH SPREMEMBAH

Ta teden smo vam v obravnavo poslali osnutek Zakona o podnebnih spremembah, ki ga je
pripravila Služba Vlade RS za podnebne spremembe in objavila na spletu na strani: s klikom
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tukaj. Temeljni cilj zakona je vzpostaviti manjkajoči zakonski okvir za uresničitev ciljev, ki
jih ima Slovenija v zvezi z blaženjem podnebnih sprememb in prilagajanjem nanje:
zaustaviti globalno segrevanje za 2°C
znižati izpuste toplogrednih plinov na manj kot 2 toni ekvivalenta CO2 na prebivalca
(letno) do leta 2050,
• zagotoviti prebivalcem Slovenije čim večjo varnost pred negativnimi posledicami
sprememb podnebja
Zahtevni podnebni in energetski cilji EU do leta 2020 so:
•
•

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 20 % do leta 2020 glede na leto 1990;
20 % obnovljivih virov v končni rabi energije do leta 2020 ter
zmanjšanje rabe primarne energije za 20 % do leta 2020 glede na pričakovano raven,
skozi izboljšanje energetske učinkovitosti.
Predlagani zakon k zmanjševanju izpustov zavezuje državo, lokalne skupnosti, izvajalce
•
•
•

javnih služb, nosilce javnih pooblastil ter pravne in fizične osebe.
Predloge in pripombe
sasa.kek@skupnostobcin.si.

k

besedilu

lahko

pošljete

do

1.

septembra

na

MEDRESORSKO USKLAJEVANJE NA MJU

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovila več stališč in pripomb
k novemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin.
Z namenom uskladitve stališč je ministrstvo za javno upravo predlagalo skupni sestanek, na
katerem bi proučili izpostavljene dileme in uskladili določbe zakona. Sestanek bo v četrtek,
15.7.2010 ob 8.30 uri v sejni sobi v 4. nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta
21, 1000 Ljubljana.
V kolikor ste zainteresirani za udeležbo nam to sporočite na metka@skupnostobcin.si, po
prejeti prijavi pa vam posredujemo stališča, ki smo jih posredovali ministrstvu. (jv)
TEHNIČNI POGOJI ZA GRADITEV OSKRBOVANIH STANOVANJ ZA STAREJŠE

V obravnavo smo občinam posredovali pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika
o minimalnih tehničnih zahtevah za graditev oskrbovanih stanovanj za starejše ter o
načinu zagotavljanja pogojev za njihovo obratovanje, ki je objavljen na spletni stani MOP.
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Vaše pripombe in predloge lahko posredujete najkasneje do ponedeljka, 9. avgusta 2010, na
e-naslov: sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
NOVELA ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI

SOS opozarja na sporne rešitve predloga novele ZZK-1:
1. 125.a – 125.e člena predloga novele ZZK-1, določata, da mora zemljiškoknjižni
predlog v imenu predlagatelja obvezno vložiti notar oz. odvetnik kot pooblaščenec
predlagatelja ali Državno pravobranilstvo RS kot zakoniti zastopnik predlagatelja,
sicer se vloga zavrže. Občine torej ne bodo mogle same vlagati zemljiškoknjižnih
predlogov!
2. 142. člen ZZK-1, prenaša hrambo izvirnikov listin, ki so podlaga za zahtevani vpis s
sodišč na notarje; Predlagana rešitev je problematična s stališča pravne varnosti in
dostopnosti. Po dosedanji ureditvi listine hranijo okrajna sodišča, vezena na lego
nepremičnine, kar se z novim predlogom spreminja. Ker izbira notarja ni vezana na
lego nepremičnine, bo te listine v primerjavi z dosedanjo ureditvijo veliko težje
locirati, prav tako pa je večja tudi verjetnost, da se izvorna listina izgubi ali uniči.
Število notarjev je dvakrat večje kot število okrajnih sodišč, kar posledično pomeni
dvakrat večjo razpršenost hrambe listin, kot je to s sedaj. Z varnostnega vidika pa
dvakrat večje število arhivov dolgoročno pomeni tudi podražitev postopkov vpisa v
zemljiško knjigo za predlagatelje.
Pripombe bo SOS naslovil na DZ RS, kjer bo predlog novele obravnavan predivoma
septembra. Vaše predloge in pripombe lahko posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
SOS SVETUJE
ODPRAVNINA OB UPOKOJITVI DELAVCA

Na sekretariat SOS se je obrnila občina z vprašanjem v zvezi z izračunom odpravnine ob
upokojitvi delavca.
Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (UL RS, št.
87/97, 9/98, 48/01, 61/05, 71/06, 78/06, 79/06, 3/07, 62/07, 64/07, 66/07, 5/08, 19/08, 24/08, 67/08,
71/08, 3/09) v 10. členu določa, da odpravnina ob odhodu v pokoj znaša tri povprečne plače
na zaposlenega v Republiki Sloveniji oziroma tri zadnje plače zaposlenega, če je to zanj
ugodneje. Iz 44. člena Zakona o dohodnini (UL RS, št. 117/2006) izhaja, da se v davčno
osnovo iz dohodka iz delovnega razmerja ne všteva odpravnina ob upokojitvi, v višini, ki jo
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določi Vlada RS. Znesek odpravnine ob upokojitvi, ki se ne všteva v davčno osnovo znaša
tako 4.063,00 EUR. (jt)
EVIDENTIRANJE
EVIDENTIRANJE V USMERJAVALNI ODBOR MREŽE ZA PODEŽELJE

MKGP je Skupnost občin Slovenije povabil k sodelovanju v Usmerjevalnem odboru Mreže
za podeželje. Usmerjevalni odbor Mreže za podeželje se bo oblikoval z namenom večje
vključenosti institucij, ki deluje na področju razvoja podeželja in večje vključenosti v razvoj
slovenskega podeželja. Postopek evidentiranja v usmerjevalni odbor Mreže za podeželje je
odprt do ponedeljka, 12.7.2010. Vljudno vas prosimo, da za prijave upoštevate rok, saj
prepozne prijave žal ne bodo upoštevane. Izmed predlaganih kandidatov bo v Usmerjevalni
odbor Mreže za podeželje imenovan en kandidat, katerega bo zbralo in potrdilo Predsedstvo
Skupnosti občin Slovenije, v korespondenčni seji. Obrazec za evidentiranje je, v primeru da
ga niste prejeli, dostopen na info@skupnostobcin.si. (jt)
EVIDENTIRANJE V DELOVNO SKUPINO ZA PRIPRAVO STRATEGIJE VARSTVA
STAREJŠIH

Vlada RS je leta 2006 sprejela Strategijo varstva starejših do leta 2010 kot odgovor na staranje
prebivalstva in na evropske zahteve po skrbi za novo solidarnost med generacijami.
Osnovni namen strategije je uskladitev dela in povezovanje pristojnih vladnih resorjev ter
sodelovanje z gospodarstvom, lokalnimi skupnostmi in civilnim tretjim sektorjem za
zagotovitev kakovostnega staranja in oskrbe naglo rastočega deleža tretje generacije ter
medgeneracijske solidarnosti. V letošnjem letu se Strategija varstva starejših do leta 2010
izteka. Aktivnosti za pripravo nove nacionalne strategije staranja prebivalstva v Sloveniji so
že stekle. V okviru priprav nove strategije bo oblikovana tudi delovna skupina, v katero bi
poleg predstavnikov ministrstev in civilne družbe ministrstvo želelo imenovati tudi
predstavnika Skupnosti občin Slovenije. Obrazec za evidentiranje je, v primeru da ga niste
prejeli, dostopen na info@skupnostobcin.si. Postopek evidentiranja je odprt do četrtka,
15.7.2010. (jt)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
09.07-23.07. / SKLIC 3. DOPISNE SEJE NO OP RR&ROPI

Sklicana je 3. dopisna seja nadzornega odbora za operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in za operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Seja bo potekala od 9.7.2010 od 10.00 ure
dalje do 23.7.2010 do 10.00 ure.
13.07. / SKUPNA SEJA KOMISIJE ZA PRAVNA IN ZAKONODAJNA VPRAŠANJA IN
KOMISIJE ZA REGIONALIZACIJO

Vabimo vas na skupno sejo komisije za pravna in zakonodajna vprašanja in komisije za
regionalizacijo, ki bo v torek, 13. julija 2010 ob 9,00 v prostorih MO Velenje, Titov trg 1.

Na dnevnem redu bo obravnava predloga Zakona o spodbujanju skladnega
regionalnega razvoja. Vabilo na sestanek. Predlog ZSRR.
14.07. / RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJE ZA PRORAČUN IN KOMISIJE ZA PROSTOR

Vabimo vas na razširjeno sejo komisije za proračun in komisije za prostor SOS, na kateri
bodo udeleženci seje oblikovali skupna stališča Skupnosti občin Slovenije do pomembnega
predloga novega Zakona o davku na nepremičnine. Seja bo potekala v sredo, dne 14.07.2010
v Mestni občini Kranj (1. nadstropje, sejna soba št. 16) s pričetkom ob 10.00 uri. Na sejo
bodo vabljeni tudi predstavniki pristojnega ministrstva, ki so predlog zakona pripravljali. V
kolikor predloga zakona še nimate, ga lahko najdete tukaj. Na tem mestu lahko najdete še
davčne stopnje za stanovanja in predstavitev ZDN. Prosimo, da v kolikor se boste
razširjene seje udeležili, to sporočite na metka@skupnostobcin.si in vaše pripombe v
kolikor imate možnost, še pred sestankom pošljite na info@skupnostobcin.si.
15.07. / SESTANEK - SPREMEMBE ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU

Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za javno upravo naslovila več stališč in pripomb
k novemu predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem
premoženju države, pokrajin in občin. Z namenom uskladitve stališč je ministrstvo za
javno upravo predlagalo skupni sestanek, na katerem bi proučili izpostavljene dileme in
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uskladili določbe zakona. Sestanek bo v četrtek, 15.7.2010 ob 8.30 uri v sejni sobi v 4.
nadstropju Ministrstva za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.
V kolikor ste zainteresirani za udeležbo nam to sporočite na metka@skupnostobcin.si, po
prejeti prijavi pa vam posredujemo stališča, ki smo jih posredovali ministrstvu.
16.07. / SKUPNA SEJA SOS IN ZOS

V sredini meseca julija bo potekala skupna seja SOS in ZOS, v prostorih Državnega sveta RS,
s pričetkom ob 11.00 uri. Člani in članice bodo razpravljali o predlogu Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja, ki ga je Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, 24. 6. 2010, poslala v javno razpravo.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
12.7. / ZAKLJUČNA PRIREDITEV RAZSTAVE SLOVENIJA, 50+
Kakšna bo Slovenija, ko smrekovih gozdov skorajda ne bo več, ko bodo obmorski kraji pod
vodo, reke izsušene, kmetijstvo in zimski turizem pa na robu propada? Ali pa bomo
vendarle dosegli, da se črne vizije zapravljene prihodnosti v Sloveniji ne bodo uresničile?
Razstava Slovenija, 50+ : razstava o mogočih posledicah podnebnih sprememb, končuje
svojo pot po Sloveniji. Zadnja postaja bo Ljubljana, kjer bo razstava v pasaži blagovnice
Maxi stala od 12. do 31. julija. Umanotera vas vljudno vabi na prireditev ob zaključku
razstave. Ta bo 12. julija 2010 ob 19.00 na ploščadi pred blagovnico Maxi. Vse podrobnosti v
vabilu na http://www.umanotera.org/upload/files/vabilo_maxi_120710.pdf. (Umanotera)
NOVICE DRUGIH
DOBRE NOVICE IZ KOPRA

Mestna občina Koper je na državnem portalu življenjskih dogodkov razširila nabor svojih
lokalnih storitev (skupaj je sedaj 5 lokalnih storitev ) ter jim dodala elektronske vloge na
portalu e-Storitve (eSJU). K vsaki storitvi spadata dve elektronski vlogi (ena v slovenščini,
ena je dvojezična slovensko-italijanska). Dve od teh vlog sta plačljivi preko kartičnega
sistema (MasterCard, Maestro, Visa, VisaElectron, Activa, Diners). Vse elektronske vloge se
prenašajo neposredno v zaledni pisarniški sistem MO Koper - VOPI podjetja 3Port, ki nato
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pošilja državnemu portalu ustrezna sporočila o stanju vlog. Stanje vlog lahko nato občan
neposredno spremlja preko portala ali pa je o tem celo obveščen preko SMS. S tem smo
končno zaključili postopek vzpostavitve elektronskih storitev preko sistema eSJU, začetim
že leta 2006. Konec tega meseca bodo objavili še zadnjo storitev ("Plačilo komunalnega
prispevka"). Vsaj za zdaj.
Sekretariat Skupnosti občin Slovenije čestita MO Koper in pričakuje, da se bodo Kopru,
Novi Gorici, Škofji Loki, Novemu mestu in Velenju, na portalu E-uprava kmalu
pridružilo čim več drugih občin.
OBVEŠČANJE POTNIKOV O NJIHOVIH PRAVICAH

Evropska komisija je danes začela oglaševalsko kampanjo v 23 jezikih, ki bo zajela vso
Evropsko unijo in katere namen je potnikom omogočiti lažji dostop do informacij o njihovih
pravicah pri uporabi železniškega ali letalskega prometa. Čeprav je Komisija v zadnjih letih
uvedla zakonodajo, ki potnikom v železniškem in letalskem prometu po vsej Evropski uniji
zagotavlja enake standarde obravnave, se vsi potniki ne zavedajo, do česa so upravičeni. Da
bi to odpravili, bodo danes, ob začetku sezone dopustov, po letališčih in železniških postajah
po vseh državah članicah obesili plakate, ki bodo potnike opozarjali na njihove pravice.
Potniki bodo informacije lahko poiskali tudi na brezplačnih letakih in namenskem spletišču
v vseh uradnih jezikih Evropske unije. V okviru kampanje Your Passenger Rights At Hand
(Pravice potnikov na dlani) je bilo ustvarjeno spletišče http://ec.europa.eu/passenger-rights,
kjer lahko ljudje izvedo, kakšne so njihove pravice pri potovanju s posameznim prevoznim
sredstvom. (vir: Zavod PIP, nacionalni koordinator kampanje v Sloveniji)
90. SEJA VLADE, 8.7.2010
NACIONALNI AKCIJSKI NAČRT ZA OBNOVLJIVO ENERGIJO

Vlada RS je na današnji seji sprejela Nacionalni akcijski načrt za obnovljivo energijo, ki ga
bo Ministrstvo za gospodarstvo posredovalo Evropski komisiji prek Stalnega predstavništva
Republike Slovenije pri Evropski uniji. Vlada je naložila Ministrstvu za gospodarstvu, da za
Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije v okviru Resolucije o nacionalnem
energetskem programu izvede celovito presojo vplivov na okolje po direktivi 42/2001 ES do
31. 12. 2010 in program ustrezno prilagodi glede na ugotovitve okoljskega poročila.
Direktiva določa, da mora vsaka država članica sprejeti Nacionalni akcijski načrt za
obnovljivo energijo (AN-OVE) za obdobje 2010-2020. V teh načrtih je treba določiti
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nacionalne cilje držav članic za deleže energije iz obnovljivih virov, porabljene v prometu,
elektroenergetiki ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020.
V skladu s tretjim odstavkom četrtega člena Direktive 2009/28/ES so morale države članice
Evropski komisiji (Komisija) poslati Napoved o ocenjenem presežku pri proizvodnji energije
iz obnovljivih virov, ter oceno možnosti za skupne projekte do leta 2020. Ministrstvo za
gospodarstvo je skupaj z ustreznimi zunanjimi eksperti pripravilo oceno presežkov
proizvodnje energije iz obnovljivih virov. Končna ocena je vsebovana v predloženem
Nacionalnem akcijskem načrtu za obnovljivo energijo. Prav tako je Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je pripravilo zahtevani seznam, na katerem se bodo
lahko uporabile privzete vrednosti za pridelavo biogoriv in tekočih biogoriv.
SMERNICE ZA DELOVANJE RS DO ZAHODNEGA BALKANA

Smernice za delovanje RS do Zahodnega Balkana predstavljajo podlago in vzvod za
okrepljeno in bolj koordinirano delovanje RS na Zahodnem Balkanu. Definirajo prednostna
področja in ukrepe, ki bi bili potrebni za učvrstitev pozicije RS na Zahodnem Balkanu,
predvsem z bolj usklajenim in koordiniranim nastopanjem vseh subjektov, tako državnih
kot gospodarskih in drugih. Končni cilj je ustvarjanje ugodnega okolja na Zahodnem
Balkanu za zastopanje slovenskih nacionalnih interesov in za slovensko gospodarstvo ter
prispevanje k trajni stabilnosti celotne regije. Cilj Smernic za delovanje RS do Zahodnega
Balkana je tudi identifikacija in odprava notranjih administrativnih ovir v RS v odnosih do
regije, s čimer bi pospešili gospodarske, ekonomske, socialne in komunikacijske tokove z
regijo ter posledično utrdili - in hkrati obnovili - povezanost Balkana, tako iz pozitivnih
izkušenj nekdanje skupne države kot tudi iz odnosov, ki so jih sosednje države z njo
tradicionalno imele.
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
ECO-INNOVATION – POZIV 2010

Predmet poziva: promocija novih pristopov k eko-inovacijam na področju upravljanja z
okoljem ter vzpostavitev okolju prijaznejših procesov, storitev in produktov ter spodbujanje
okoljskih rešitev. Prednostna področja poziva so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni
proizvodi, prehrambeni sektor in sektor pijač, zeleno poslovanje in pametni nakupi.
Upravičenci: vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, prednost bodo imela mala in
srednje velika podjetja.
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Upravičeni stroški: inovativni ukrepi na področju upravljanja z okoljem vključno z
materiali, procesi, tehnikami.
Višina sofinanciranja: sofinanciranje projektov s strani EU pa znaša 50%.
Trajanje projektov: maksimalno trajanje projektov je3 leta.
Rok za oddajo: 09.09.2010 do 17:00. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV - LIFE+ CALL FOR PROPOSALS 2010

Namen:
Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
- narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
- okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
- informiranje in obveščanje.
Upravičenci: pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni
organi, subjekti ter institucije.
Višina sofinanciranja: delež sofinanciranja projektov znaša od 50-75% (pri projektih, ki se
nanašajo na prednostne habitate je delež sofinanciranja 75%). Za slovenske prijavitelje so
predvidena sredstva v višini 5,2 mio EUR.
Rok za oddajo prijav: 01.09.2010. Več info TUKAJ.
2.

JAVNI

RAZPIS

V

OKVIRU

OPERATIVNEGA

PROGRAMA

SLOVENIJA-

MADŽARSKA 2007-2013

Predmet poziva:
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k
splošnemu cilju programa: umestitev čezmejnega področja na evropski zemljevid kot
kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in delo.
Upravičenci:
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1. Na splošno biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim
pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
• regionalni in lokalni javni organi;
• osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali občina,
kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;
• nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
• gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot
neprofitne pravne osebe;
• pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen
delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.;
• javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne osebe, kjer
imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje.
Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja;
2. Stroški zunanjih izvajalcev;
3. Investicijski stroški;
4. Administrativni stroški.
Višina sofinanciranja:
Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri čemer lahko sofinanciranje
Skupnosti iz sredstev ESRR znaša največ 85 % javnih sredstev. Vsaj 15 % se mora zagotoviti
iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri čemer mora vsak partner
zagotoviti vsaj 5 % lastnega sofinanciranja, z izjemo tistih madžarskih organizacij, ki so
financirane iz državnega proračuna.
Trajanje projektov: do 36 mesecev.
Rok za oddajo: 30.09.2010 do 15:30 TUKAJ.
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JAVNI RAZPIS ZA UKREP 321 OSNOVNE STORITVE ZA GOSPODARSTVO IN
PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 322 OBNOVA IN RAZVOJ VASI

Predmet javnega razpisa:
V javnem razpisu je navedenih 5 predmetov podpore, ki jih podpira Ukrep 322:
• urejanje površin za skupne namene in potrebe v podeželskih naseljih,
• urejanje vaških jeder,
• urejanje infrastrukture in povezav v naseljih,
• obnavljanje in izgradnja večnamenskih zgradb skupnega pomena za
medgeneracijsko druženje, kulturno-umetniško, športno in drugo prostočasno
dejavnost lokalnega prebivalstva na podeželju,
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•

preselitev kmetij iz vaških jeder z namenom njihovega celostnega urejanja.

Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme) in
splošni stroški. Pri preselitvi kmetij iz vaških jeder so upravičeni stroški: stroški naložbe
(stroški odkupa zemljišč in nepremičnin v vaškem jedru, stroški ureditve komunalne in
prometne infrastrukture do nove lokacije) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: najvišja stopnja pomoči znaša do 85 % oziroma za preselitev kmetij iz
vaških jeder do 100 % upravičenih stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega
sklada za razvoj podeželja 75%, delež Republike Slovenije pa 25%. Najvišja vrednost naložbe
na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 500.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323 OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE
PODEŽELJA

Predmet javnega razpisa:
• nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),
• muzeji na prostem,
• ekomuzeji,
• prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,
• ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.
Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.

15
Tedenske novice SOS / 05.07 - 09.07.2010
Št. 26

Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več informacij
lahko najdete TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V
ŠPORTNO-REKREACIJSKO INFRASTRUKTURO - III

Predmet javnega razpisa:
Javni razpis je namenjen sofinanciranju investicij v javno športno-rekreacijsko
infrastrukturo, ki bo v turističnih destinacijah nudila možnost za nastanek novih produktov
turistične ponudbe, kar zahteva urejeno okolje in primerne objekte kot to določa OP RR 2007
do 2013. Sofinancirali se bodo objekti državnega oziroma regionalnega značaja z
neposrednih vplivom na razvoj turizma. Objekti morajo biti primerni za organizacijo
različnih prireditev, tudi na najvišjih mednarodnih ravneh, ki pritegnejo veliko število
obiskovalcev, pa tudi za vse kategorije uporabnikov, tako za programe športne rekreacije,
športa otrok in mladine ter kakovostnega in vrhunskega športa.
Vlagatelji:
Na javni razpis se lahko prijavijo lastniki javnih športnih objektov ali njihovi uradni
pooblaščenci, ki izpolnjujejo pogoje navedene v Pravilniku o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega program športa na državni ravni (Uradni list RS, št. 121/03, 119/04, 6/07);
Upravičeni stroški:
V okviru razpisa se sofinancirajo upravičeni stroški gradnje nepremičnin in opreme.
Višina sofinanciranja:
Do 100 % upravičenih stroškov. Vrednost investicije brez DDV mora presegati 5 mio EUR in
ne sme biti večja od 45 mio EUR. Maksimalna višina sofinanciranja je 9.400.000,00 EUR.
Trajanje projekta:
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Operacija se mora končati najpozneje do 31.12.2010, vendar ne sme biti končana pred izdajo
sklepa ministrstva o sofinanciranju operacije.
Rok za oddajo:
23.07.2010 do 12. ure. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVICE SOS
PREDSTAVNIKI SOS NA SREČANJU NALAS V CARIGRADU

5. in 6. julija je v Carigradu potekala skupna konferenca predstavnikov asociacij občin iz
držav Jugo Vzhodne Evrope, ki jo organizira NALAS - mreža združenj lokalnih oblasti JugoVzhodne Evrope. NALAS združuje 13 združenj, ki zastopajo približno 4000 lokalnih oblasti,
ki so direktno izvoljene od več kot 80 milijonov prebivalcev v regiji.
Na konferenci smo s skupnimi močmi izdelali strategijo za

najučinkovitejšo pomoč

občinam v JV Evropi, predstavili primere dobrih praks na različnih področjih delovanja,
delo naših asociacij in občin ter izdelali učinkovit mednarodni komunikacijski model za
hitro in efektivno pretočnost znanja med državami. (bh)
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OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
JAVNO POSVETOVANJE EU O PRESOJI VPLIVOV NA OKOLJE

Direktiva o presoji vplivov na okolje je bila sprejeta pred 25 leti in bi jo bilo treba ustrezno
posodobiti glede na spremembe v zakonodaji in politiki EU ter sodni praksi Sodišča EU.
Javno posvetovanje se nanaša na vprašanja, kot so predhodno preverjanje projektov za
presojo vplivov na okolje, kakovost postopka presoje vplivov na okolje, uskladitev zahtev
glede presoje vplivov med državami članicami, čezmejne težave v primeru projektov, ki
zadevajo več držav članic, vloga okoljskih organov in razvoj sinergij z ostalimi politikami
EU, kot so podnebne spremembe in biotska raznovrstnost.
Komisija vabi vse državljane, organizacije in druge zainteresirane strani, vključene v presojo
vplivov na okolje, da sodelujejo v javnem posvetovanju in svoje prispevke pošljejo do 24.
septembra 2010. Spletna stran posvetovanja: klikni tukaj. Na spletni strani so objavljeni trije
vprašalniki za državljane, organizacije in javne oblasti, v katere je možno vnesti odgovore.
Vprašalnik je objavljen v vseh uradnih jezikih EU. Prejeti odgovori bodo objavljeni na
spletni strani javnega posvetovanja. (Vir: Evropska komisija)
IŠČETE PARTNERJA ZA PRIJAVO PROJEKTA?

Na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor lahko najdete koristne informacije o
razpisih cilja 3. Sem spadajo razpisi Mediteran (MED), Območje Alp, Centralna Evropa,
Jugovzhodna Evropa, Evropska mreža za spremljanje evropskega načrtovanja (ESPON) in
Trajnostno naravnana celovitih razvojnih urbanih politik v Evropi (URBACT). Prav tako
lahko na spletni strani poiščeta partnerja za prijavo projekta. S klikom na to povezavo,
lahko poiščete partnerja za izvedbo vaše projektne ideje oziroma pregledate ideje drugih
potencialnih partnerjev. V kolikor vam je njihova projektna ideja všeč in bi z njimi želeli
sodelovati lahko na navedeni spletni strani najdete vse potrebne podatke. (MM)
JAVNO POSVETOVANJE EU O POKOJNINSKEM SISTEMU

Vzdržnost sedanjih pokojninskih sistemov je ogrožena zaradi staranja prebivalstva, svoje je
dodala tudi gospodarska kriza. Evropska komisija v pravkar objavljenem poročilu
predstavlja prihodnjo politiko in začenja posvetovanje, s katerim želi zbrati potrebne
povratne informacije. Razmerje med delovno aktivnim prebivalstvom in zaradi starosti
neaktivnim prebivalstvom v Evropski uniji je zdaj 1:4 – na vsako osebo, staro 65 let ali več,
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so štiri delovno aktivne osebe, tj. stare od 15 do 64 let. Leta 2060 se bo to razmerje
prepolovilo: delovno aktivni bosta samo še dve osebi. Upadanje delovno aktivnega
prebivalstva pomeni za vlade EU dvojni izziv: po eni strani je manj prihodkov za javne
pokojninske sisteme, po drugi več upokojenih, ki potrebujejo pokojnino. Gospodarska kriza
je javne finance še dodatno obremenila in znižala vrednost številnih zasebnih pokojninskih
skladov. 73 % Evropejcev zdaj čakajo nižja pokojnina, daljša delovna doba in nujnost
zasebnega varčevanja. 54 % se jih boji, da se bodo na starost znašli v revščini. Evropska
komisija je danes objavila poročilo, v katerem analizira, kako ohraniti vzdržnost evropskih
pokojninskih sistemov. Med drugim predlaga podaljšanje delovne dobe, iskanje zaposlitve v
drugih državah EU, večjo ponudbo različnih pokojninskih načrtov na evropskem trgu in
boljšo seznanjenost ljudi o pokojninskih možnostih. Evropska komisija hkrati začenja javno
posvetovanje, s katerim želi zbrati mnenje javnosti o predlaganih rešitvah. Posvetovanje se
izteče 15. novembra. (vir: EK)
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