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NOVIČKE SOS
POGAJANJA O VIŠINI POVPREČNINE
Na Ministrstvu za finance je 24.8.2011 potekal sestanek na temo višine povprečnine za leti
2012 in 2013. Sestanka so se udeležili generalna sekretarka SOS in člani predsedstva
Skupnosti občin Slovenije. Predhodno je potekal tudi sestanek s predstavnikih SVLR glede
možnosti zastopanja enotnih stališč pri pogajanjih o višini povprečnine in sestanek komisije
za proračun in finance.
Delegacija SOS je na sestanku izpostavila, da višina sredstev za financiranje zakonskih nalog
občin vseskozi presega višino primerne porabe. V zadnjih dveh letih se je zaradi
neustreznega izračuna višine povprečnine ta razkorak še povečal, zato je delegacija
Skupnosti občin Slovenije zahtevala, da je najprej potrebno uskladiti višino povprečnine z
realnimi stroški občin. Nadalje je delegacija argumentirala, da so sredstva za sofinanciranje
investicij po 21. in 23. členu Zakona o financiranju občin za občine izjemnega pomena, saj
omogočajo razvoj in pridobivanje evropskih sredstev tudi občinam, ki drugače ne
razpolagajo z ustrezno finančno kapaciteto za generiranje njihovega razvoja , zato so izrazili
nasprotovanje njihovemu ukinjanju in zmanjševanju. Skupnost občin Slovenije že vse od
začetka pogajanj za višino povprečnine zahteva, da se opravi resna revizija postopkov in
nalog, ki jih morajo občine opravljati na posameznih področjih, vendar neuspešno. Dejstvo
je, da bi se pri zmanjševanju sredstev občinam, morale zmanjšati tudi obveznosti. Vendar
temu ni tako. Ne samo, da ministrstva niso pokazala nikakršne pripravljenosti za
zmanjševanje obveznosti občinam in s tem nujno razbremenitev enega izmed pomembnih
segmentov sistema, temveč še naprej večajo obveznosti občinam. Na sestanku je ministrstvo
ponudilo dva predloga o višini povprečnine za leti 2012 in 2013. Prvi predlog se glasi, da bi
naj višina povprečnine za leto 2012 znašala 578,45 €, pri čemer se ne upošteva mase plač za
leto 2010, temveč za leto 2009 in se ukine 4 odstotno financiranje investicij po Zakonu o
financiranju občin. Po drugem predlogu se bi povprečnina na trenutni znesek povečala za 2
odstotka, pa tudi financiranje investicij po Zakonu o financiranju občin se bi ohranilo pri 2
odstotkih. Prav tako je minister zagotovil, da želijo pristopiti k zmanjševanju obveznosti za
občine, v ta namen, naj bi v sodelovanju s SVLR asociacije pripravile pregled zakonov, ki
večajo (nedopustno) obveznosti občin in nato pristopili k nujnim spremembam zakonodaje.
Reprezentativni asociaciji se bosta o predlogih dogovorili in uskladili ter do prihodnjega
petka ministrstvu posredovali odgovor. Na sestanku sta se obe strani dogovorili tudi za
skupen pregled zakonodaje in za pripravo predlogov za zmanjšanje obveznosti občin. (jv)

DELOVNO SREČANJE Z MAG. BOJANOM SUVOROVIM
Predstavniki asociacij so se v sredo, 24. avgusta sestali z novim državnim sekretarjem na
Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj

in skupaj z njegovimi

sodelavkami in sodelavci govorili o poteku pogajanj za višino povprečnine ter o bodočem
boljšem sodelovanju asociacij in službe. Državni sekretar je med drugim tudi povedal, da
bodo v tem tednu pričeli izdajati sklepe o sofinanciranju investicij po 23. členu ZFO, vendar
bodo ti sklepi napisani tako, da bodo omogočili sofinanciranje investicij v skladu s sprejetim
rebalansom proračuna, če ta bo sprejet in če ne, pač v skladu s sprejetim in veljavnim
proračunom. Predstavil je težave, s katerimi se sooča SVLR na nekaterih področjih ter pozval
asociacije k boljšemu sodelovanju s službo. V nadaljevanju so prisotni govorili o številnih
težavah občin, vezanih na nenehno večanje njihovih obveznosti ter opozarjali na nujnost, da
se te zmanjšajo in omejijo na nujno potrebne. Ponovno smo zahtevali embargo na
sprejemanje zakonodaje, ki veča obveznosti občin ter zahtevo, da se posamezna ministrstva
skupaj z asociacijami lotijo analiziranja obstoječih zakonodajnih okvirjev ter priprave nujnih
sprememb za zmanjšanje obveznosti občin. Dogovorili smo se za redno in tesnejše
sodelovanje. (jv)

MATIČNA KOMISIJA O VIŠINI POVPREČNINE
V sredo, 24. avgusta so se v Ljubljani sestali članice in člani Komisije za proračun in javne
finance in govorili o stanju v občinah pred pričetkom pogajanj za višino povprečnine za leti
2012 in 2013. Ob številnih drugih napotkih za pričetek pogajanj so oblikovali tudi tri sklepe:
da višina sredstev za financiranje zakonskih nalog občin vseskozi presega višino primerne
porabe in zato komisija ugotavlja, da se je v zadnjih dveh letih zaradi neustreznega izračuna
višine povprečnine ta razkorak še povečal, zato mora skupnost zahtevati, da je najprej
potrebno uskladiti višino povprečnine z realnimi stroški občin in šele nato, če je potrebno,
zmanjševati višino sredstev občin. Pa tudi, da so sredstva za sofinanciranje investicij po 21. in
23. členu Zakona o financiranju občin za občine izjemnega pomena, saj omogočajo razvoj in
pridobivanje evropskih sredstev tudi občinam, ki drugače ne razpolagajo z ustrezno
finančno kapaciteto za generiranje svojega razvoja, zato komisija nasprotuje njihovemu
ukinjanju in zmanjševanju. V zvezi s predlogom Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve, da se občinam v globalu zmanjšajo sredstva za 4.400.000 EUR za financiranje nalog
in zaposlenih (150), ki naj bi s 1. decembrom prešli na centre za socialno delo, pa je komisija
opozorila, da do sedaj občinam nikoli niso bila zagotovljena dodatna sredstva za financiranje
samega dela, povezanega z neko nalogo, niti leta 2009, ko sta se obe asociaciji z Ministrstvom
za finance uskladili, da se dvigne povprečnina zaradi povečanih vpisov v vrtce in delno za
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potrebe na področju okolja in prostora. Zato komisija nasprotuje možnosti, da bi občinam
odvzemali finančna sredstva za prenos zaposlenih. (jv)

DRŽAVA SPREJEMA PREDPISE BREZ DIALOGA
Skupnost občin Slovenije je konec julija ponovno ugotavljala, da država sprejema predpise
brez ustreznega dialoga z občinami, čeprav se spremembe in dopolnitve posameznih
predlogov zakonov tičejo predvsem slednjih. Več, vlada je na dopisni seji sprejela predlog
dopolnitve Zakona o interventnih ukrepih, v obrazložitvah katerega je celo navedla, da je
predlog zakona usklajen z združenji občin, to je s Skupnostjo občin Slovenije in z
Združenjem občin Slovenije, kar pa ne drži.
Skupnost občin Slovenije je na predsednika Vlade RS Boruta Pahorja, predsednika DZ RS
Gantarja ter na poslanke in poslance poslala odločen protest, s katerim je izrazila nestrinjanje
sprejetja predloga Zakona o dopolnitvah zakona o interventnih ukrepih na tak način ter
državne organe (Vlado RS in DZ RS) pozvala, naj sledijo načelom zakonite in demokratične
države, v okviru slednje pa spoštujejo že po Ustavi RS zagotovljeno avtonomijo lokalnih
skupnosti. Predlog zakona z 9.a členom prepoveduje vsakršno zaposlitev v celotnem javnem
sektorju, torej tudi v okviru občin. Ob tem ni znano, kdo sploh izda soglasje za morebitno
zaposlitev v okviru občinske uprave , saj je glede na absolutno prepoved zaposlovanja v
celotnem javnem sektorju, katerega del so tudi lokalne skupnosti, razumeti, da v okviru
občinskih uprav sploh ne bo možnih dodatnih zaposlitev. Navedli smo tudi, da je izjemno
veliko občin pridobilo sofinancerke deleže s strani Evropske unije. Slednje so se ob prijavah
na nepovratna evropska sredstva zavezale k uresničevanju določenih ciljev, med drugim k
novim zaposlovanjem. V kolikor bo slednje občinam z zakonom onemogočeno, bo to
pomenilo nedoseganje oziroma nerealizacija predvidenih ciljev ter posledično vračanje
evropskih sredstev. Glede na to, da gre za predlog novele, ki vsebuje določbe, s katerimi se
posega v položaj in pravice lokalnih skupnosti, je Skupnost občin Slovenije predlagala, da
predsednik državnega zbora pozove pristojne organe lokalnih skupnosti, da v določenem
roku dajo svoje mnenje. (jt)

NOVE NALOGE OBČINAM NA PODROČJU UREJANJA PROSTORA
Ministrstvo za okolje in prostor je pripravilo Predlog Zakona o gradbeni inšpekciji. Predlog
zakona je bil posredovan v medresorsko obravnavo prav v času letnih dopustov, ko je velika
večina zaposlenih v občinskih upravah na letnih dopustih. Ministrstvo je rok za pripombe
sprva določilo 9.8.2011 ter tako poskušalo predlog zakona po hitrem postopku popeljati
skozi zakonodajno proceduro. Predlog zakona na občine prenaša nove pristojnosti in naloge,
slednje pa so povezane predvsem z dodatnimi finančnimi sredstvi in obremenitvami
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občinskih proračunov. Iz tega razloga je SOS na MOP že poslala zahtevo za podaljšanje roka
za pripombe, v torek 2.8.2011 pa sklicala nujno sejo Komisije za občinske inšpektorje lokalnih
skupnosti v okviru Skupnosti občin Slovenije, po kateri smo na ministrstvo posredovali
stališča občin. Nadalje smo pristojno ministrstvo pozvali k sklicu usklajevalnega sestanka, na
katerega naj povabi tudi predstavnike komisije občinskih inšpektorje SOS, kot tudi vseh
reprezentativnih združenj. Rok za posredovanje pripomb je ministrstvo prestavilo na 5.
september. (jt, mm)

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE NA RADIJU O PREDLOGU ZAKONA O
GRADBENI INŠPEKCIJI
V četrtek sta se na Valu 202 z glavno inšpektorico za okolje in prostor soočila župan občine
Trzin Anton Peršak in Boštjan Omerzel, predstavnik komisije Občinskih inšpektorjev. V
vročem mikrofonu sta poudarila, da Ministrstvo za okolje in prostor prenaša pristojnosti na
občine, za kar pa ne namerava zagotoviti dodatnih finančnih virov. Prav tako sta poudarila,
da bi prenos nalog povzročil dodatno zaposlovanje, kar pa je glede na situacijo nemogoče, saj
tudi za občine velja omejitev zaposlovanja. Prav tako sta poudarila, da se s predlaganim
prenosom ne bodo rešili težav na terenu. Sporno pa je tudi, da bi nadzor prevzela inšpekcija,
ki ne bi bila neodvisna. Na drugi strani je glavna državna inšpektorica poudarjala, da se bi
prenesel samo nadzor nad enostavnimi gradnjami, za katere se ne potrebuje gradbenega
dovoljenja, ter da bi takšno delo lahko opravljal nekdo s srednjo stopnjo izobrazbe (gradbene
oz. arhitekturne smeri). Iz navedenega občine ne bi bile prisiljene dodatno zaposlovati. Glede
na navedeno se nihče ni vprašal,

koliko občinskih inšpektorjev ima gradbeno ali

arhitekturno izobrazbo? Po naših informacijah ima zahtevano izobrazbo manj kot pet
občinskih inšpektorjev. Torej je tukaj ponovno vprašanje kdo bo opravljal nadzor v ostalih
206 občinah, če ne bo potrebno na novo zaposlovati. Ali pa bodo sedaj občine ponudile delo
delavcem propadlih gradbenih podjetij? Celoten posnetek si lahko ogledate na naši spletni
strani. (MM)

SESTANEK E‐SOCIALA
Dne 27.7.2011 je v prostorih Ministrstva za javno upravo potekal sestanek v okviru projekta
eSociala, ki bo zagotovil informatiziran način pridobivanja podatkov za potrebe odločanja o
pravicah in subvencijah v skladu z ZUPJS. Lokalne skupnosti so eden izmed podatkovnih
virov, ki so podlaga za odločanje o upravičenosti do posamezne pravice oziroma subvencije.
Predstavnik Ministrstva za javno upravo, Tadej Gabrijel, je prisotnim predstavili
računalniško aplikacijo (Asinhroni Modul), s katero se bo odslej lahko pridobivalo podatke,
ki so potrebni za določanje višine subvencij in določanje pravic po ZUPJS in jih bo potrebno
posredovati centrom za socialno delo, ki je po oceni predstavnikov SOS enostavna za
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rokovanje in prijazna uporabniku. S strani MJU so izrazili tudi pobudo po oblikovanju ožje
delovne skupine, ki bo sodelovala pri določitvi nadaljnjih aktivnosti, ki so vezane na
zagotavljanje podatkov s strani lokalnih skupnosti v okviru projekta eSociala in bo
sestavljena s po dveh članov obeh reprezentativnih združenj občin ter po enega predstavnika
Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in Ministrstva za javno upravo. Ožja delovna
skupina za eSocialo je bila oblikovana do 10. avgusta 2011. (jv)

PONOVNO O PRENOSU ZAPOSLENIH NA MDDSZ
19. avgusta je bil na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (MDDSZ) ponovno
sestanek v zvezi s prenosi zaposlenih iz občin na centre za socialno delo. Sestanka se je
udeležil tudi Slavko Tekavčič iz Ministrstva za finance in predstavil sistem financiranja občin
ter postopke, ki bodo v naslednjih dnevih potekali za dogovor o finančnih sredstvih, ki naj bi
jih občine prejele v letu 2012 in 2012. Davor Dominkuš iz MDDSZ je predstavil nekatere
rešitve, o katerih razmišlja ministrstvo – ker področje sociale ne razpolaga z ekvivalentnimi
delovnimi mesti kot na občinah razmišljajo o dveh možnostih, prva je ta, da bi prevzeli
nekatera delovna mesta iz drugih kolektivnih pogodb, druga, da bi odprli kolektivno
pogodbo za področje, vendar je to potrebno opraviti v soglasju s sindikati. Povedal pa je
tudi, da pripravljajo izračun, koliko sredstev naj bi občine izgubile zaradi prenosa.
Predstavnice Skupnosti občin Slovenije smo opozorile na nekaj pomembnih argumentov, ki
dokazujejo, da je odvzem finančnih

sredstev popolnoma nesprejemljiv in to na: ob

uveljavljanju novih nalog za občine ali ob dviganju povprečnine za občine, kot posledice
novih ali povečanih nalog občin te nikoli niso prejele sredstev tudi za izvajanje teh nalog. Če
so sredstva prejele, so jih prejele za programske stroške in ne za procesiranje teh nalog.
Nadalje, nekatere občine (večina njih) na centre zaposlenih ne bodo prenesle, saj so ti na
občinah naloge, ki se prenašajo na centre opravljali samo delno, ob teh pa še številne druge
za občine pomembne naloge. Prav tako pa bodo morale občine v skladu z veljavnim
zakonom še zmeraj opravljati nekatere naloge iz naslova prenesenih nalog, obseg teh pa še ni
znan. O temi odvzema finančnih sredstev naj bi se sicer pogovarjali na posebnem sestanku.
V nadaljevanju so govorili o prenosu zaposlenih, kjer so odprte še vedno številne dileme in
vprašanja. Skozi nekatere smo šli že na sestanku, vendar se je izkazalo, da ministrstvo za
javno upravo, ki je eno ključnih za tolmačenje odgovorov v zvezi s pozicijo javnih
uslužbencev ponovno ni imelo časa za resen in poglobljen pregled vprašanj in dilem tistih, ki
jih čaka prenos. (jv)

OBČINAM BI ODVZELI SREDSTVA ZA PRENESENE ZAPOSLENE
23. avgusta so se predstavnice asociacij občin na ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve sestale z Davorjem Dominkušem in njegovimi sodelavkami in govorile o finančnih
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posledicah prenosa zaposlenih iz občin na centre za socialno delo. Povedal je, da so izračun
pripravili na osnovi podatkov občin in na osnovi potreb v centrih za socialno delo. Na osnovi
podatkov občin so prenesene zaposlene grupirali v tri skupine (predlagali smo štiri) tipičnih
delovnih mest. Predstavil pa je tudi izračun, za koliko naj bi se občinam zmanjšala finančna
sredstva, zaradi prenosa zaposlenih. Za 150 prenesenih oseb, naj bi občinam odvzeli okoli
4.500.000 EUR. Povedal pa tudi, da naj bi se finančna sredstva odvzela vsem občinam na
osnovi neke formule, ki jo bo pripravilo ministrstvo za finance, pa četudi nekatere občine na
centre ne bodo prenesle nobenega zaposlenega. Zaradi izrazitih proračunskih težav države,
ministrstvo ne razpolaga z nobenimi drugimi finančnimi sredstvi, občine jim bodo tako edini
vir financiranja tega prenosa! Ob že večkrat omenjenih argumentih, da je takšen odvzem
finančnih sredstev občinam popolnoma nesprejemljiv smo ponovno opozorili na
nesprejemljivost situacije, ko se država odloča za poseg in spremembo sedanjega sistema
organiziranja in delovanja sistema podeljevanja subvencij brez ustreznih in potrebnih
finančnih sredstev. O nadaljnjih korakih oz. potezah se bomo usklajevali v naslednjih tednih.
Stališče skupnosti pa je jasno. Odvzem finančnih sredstev občinam je nesprejemljiv.

LOKALNA SAMOOSKRBA S HRANO
V kratkem se bodo predstavniki SOS sestali z ministrom za kmetijstvo Dejanom Židanom na
temo samooskrbe s hrano. Med prioritetnimi nalogami občin in države bi namreč morali biti
lokalizacija prehranske samooskrbe in strateško varna stopnja obsega kmetijskih zemljišč.
Hrana je vir energije in je kot geopolitična surovina ena od ključnih stebrov sodobne
nacionalne varnosti. S preudarnim in trajnostnim ravnanjem pa je lahko življenjski cikel
hrane »od vil do vilic« pomemben dejavnik zmanjšanja porabe energije in izpustov
toplogrednih plinov.
»Slovenci smo zadnji po stopnji samooskrbe s hrano, smo pa prvi v Evropi po kvadratnih metrih
marketov. Če se zlom na finančnih trgih ponovi pri trgovanju s hrano, je Slovenija najranljivejša
država v Evropi.« (vir: Mladina št. 14, 08.04.2011).
Da bi z ministrom lahko vodili razpravo podprto z dejanskim stanjem v lokalnih okoljih, bi
želeli zbrati primere iz občin, ki se z raznimi politikami in projekti nanašajo na to področje.
Zato smo občine zaprosili, da nam sporočijo, ali na področju samooskrbe s hrano namenjajo
pozornost, ali je to področje zajeto v kakšnih strateških dokumentih in ali že izvajajo kakšne
projekte, ki bi izboljšali stopnjo prehranske samooskrbe v lokalnem okolju. Odgovore
zbiramo na naslovu sasa.kek@skupnostobcin.si do konca meseca avgusta. Pri odgovorih nam
bo v pomoč, če so kratki in jedrnati ter podprti s spletnimi povezavami ali dokumenti
pripetimi v elektronski pošti, kjer lahko o posameznih vsebinah izvemo več. (SK)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG SPREMEMB ZAKONA URESNIČEVANJU JAVNEGA
INTERESA ZA KULTURO
V usklajevanje smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo. Pripombe, mnenja in predloge bomo zbirali do 6.
septembra 2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

UREDBA O INTERVENCIJSKIH STROŠKIH
V usklajevanje smo prejeli Uredbo o intervencijskih stroških. Pripombe je potrebno
posredovati do 9. septembra v amandmajski obliki na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

ZAKON O VOŽNJI Z VOZILI V NARAVNEM OKOLJU
V obravnavo in usklajevanje smo prejeli ZAkon o vožnji z vozili v naravnem okolju. Vljudno
vas naprošamo, da morebitne pripombe in predloge sprememb posredujete na naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do 10.9.2011.

UREDBA O IZOBRAZBI IN STROKOVNEM IZPITU ZA VODENJE IN
ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU
V usklajevanje smo prejeli Uredbo o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje
v upravnem postopku. Omenjeni splošni akt bo v delu, ki se nanaša na minimalne
izobrazbene standarde vplival na delo občin, vendar ne na način, da uradne osebe, ki v
skladu z veljavnimi predpisi vodijo ali odločajo v upravnem postopku, tega ne bodo mogle
početi po njeni uveljavitvi. Sprememba bo omogočila, da bodo na podlagi ustreznih
pooblastil županov, na drugi stopnji odločale osebe, ki imajo izobrazbo pridobljeno po
študijskih programih druge stopnje, ne glede na smer (do sedaj se je zahtevala pravna
izobrazba). V ostalem delu zadevni splošni akt ureja predvsem tehnična vprašanja glede
opravljanja strokovnega izpita iz upravnega postopka. Vaše pripombe in predloge nam
lahko pošljete na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 29.8.2011.

PREDLOG ZAKONA O GRADBENI INŠPEKCIJI
Na spletni strani MOP je objavljen Predlog Zakona o gradbeni inšpekciji s prilogo za
lažje branje. Predlog Zakona o gradbeni inšpekciji z prilogo za lažje branje. Vljudno
vas prosimo, da nam morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Rok za posredovanje predlogov in pripomb k
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Predlogu Zakona o gradbeni inšpekciji na pobudo Skupnosti občin Slovenije bil
podaljšan do 5.9.2011.
PRAVILNIK O SPREMEMBAH PRAVILNIKA O ODVZEMU OSEBKOV
VRST RJAVEGA MEDVEDA IN VOLKA IZ NARAVE
V usklajevanje smo prejeli Pravilnik o spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst
rjavega medveda (Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz narave. Vljudno vas naprošamo, da
vaše predloge in pripombe posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do
5.9.2011.

SPREMEMBE UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI,
DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V ORGANIH JAVNE UPRAVE V
PRAVOSODNIH ORGANIH
V zvezi s pripravo sprememb in dopolnitev Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji,
delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave v pravosodnih organih (Uradni list RS, št.
58/03, 81/03, 109/03, 22/04, 43/04, (58/04 ‐ popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06,
140/06, 9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/20, 82/10; v nadaljnjem besedilu:
Uredba) vas prosimo, da čim prej, najkasneje pa do 07.09.2011 proučite pogoje in naloge pri
delovnih mestih v navedenih prilogah, glede na delovno področje vašega organa in nam
vaše pripombe posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Priloga I k Uredbi – Opisi
tipičnih uradniških delovnih mest / Priloga III k Uredbi – Razvrstitev strokovno – tehničnih
delovnih mest.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
30.08. / SESTANEK SOS IN ZOS
Vodstvo reprezentativnih asociaciji občin se bo sestalo na skupni seji na temo uskladitve
predloga višine povprečnine za leto 2012. Sestanek bo potekal na sedežu Združenja, 30.
avgusta 2011 ob 12. uri.

08.09. / SREČANJE ŽUPANOV NA MOS
Celjski sejem d.d. kot organizator 44. MOS v sodelovanju s Službo vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin
Slovenije v četrtek, 8. septembra 2011, ob 10. uri pripravlja posebno srečanje županov, na
katerem bo z najbolj odgovornimi tekla beseda o potencialnih finančnih virih za financiranje
občinskih projektov, pa tudi o instrumentih, ki so na voljo za ustvarjanje ustreznega
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podpornega okolja za razvoj podjetništva, ki je gonilo gospodarskega razvoja tako na lokalni
kot tudi nacionalni ravni. Kot je znano, naj bi SID Banka že letošnje jesen začela financirati
prve projekte na področju izboljšanja življenjskih pogojev na mestnih in podeželskih
območjih ter projektov s področja varovanja okolja oz. občinske projekte, za katere je konec
maja podpisala večmilijonsko posojilo z Razvojno banko Sveta Evrope (CEB). In tudi to bo
tema septembrskega druženja v Celju. Vabimo vas, da si še pred poletnimi dopusti
rezervirate termin za obisk celjskega sejmišča. Svoje izkušnje na obravnavanih področjih in
primere dobre prakse pa lahko v okviru dogodka tudi predstavite. (SK)

14.09. / SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV SOS IN ZOS
Skupna seja predsedstev SOS in ZOS bo potekala 14. septembra 2011 ob 10.30 uri, na
Geometričnem središču Slovenije, Vače 10, kjer ima sedež DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN
VAROVNJE GEOSSA. Srečanje bo posvečeno predvsem obravnavi višine povprečnine za leti
2012 in 2013 in predstavitvi predloga aktivnosti za širitev lokalne samooskrbe s hrano v
javnih institucijah – na občinah, predlog bo predstavil mag. Dejan Židan, minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
07.09. / POSVET ŽENSKE NA MESTIH ODLOČANJA
Posvet Ženske na mestih odločanja organizira Urad za enake možnosti skupaj z Norveškim
združenjem lokalnih in regionalnih oblasti ter Veleposlaništvom Kraljevine Norveške, bo
potekal v sredo, 7. septembra 2011, od 10. do 13. ure, v konferenčni dvorani norveškega
veleposlaništva (Ajdovščina 4/VIII, Ljubljana). Vabilo in prijavnica.

15. – 16.09. / MOBILNOSTNI MENEDŽMENT IN MOBILNOSTNI CENTRI
15. in 16. septembra 2011 bo v Ljubljani potekala mednarodna konferenca z naslovom
Mobilnostni menedžment in mobilnostni centri – evropske izkušnje in slovenske priložnosti.
Cilji dogodka so:
‐ izboljšati poznavanje mobilnostnega menedžmenta in njegovega pomena za trajnostno
mobilnost v urbanih središčih in regijah,
‐ predstaviti prednosti sodelovanja v okviru Evropske platforme za mobilnostni
menedžment (EPOMM),
‐ predstaviti izkušnje in dosežke mobilnostnih centrov ter podporne dejavnostiv okviru
projekta SEE MMS ter
‐ predstaviti dosežke na področju trajnostne mobilnosti v MOL in omogočiti soočenja
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pogledov domačih in tujih strokovnjakov na izzive upravljanja z mobilnostjo v mestu.
Več informacij v zvezi s konferenco in osnutek programa najdete tukaj. Udeležba na
konferenci je brezplačna, vendar je potrebna predhodna prijava. Izpolnjen prijavni obrazec
pošljite najpozneje do 9. septembra 2011 na e‐naslov: info@rec‐lj.si ali po faksu 01 421 09 39.
Število mest je omejeno na 50.

NOVICE DRUGIH
VESTNIK KPK ZA AVGUST
Na tem mestu lahko najdete peto številko KPK vestnika, v kateri je osrednja tematika
namenjena nezdružljivosti funkcije, prepovedi članstva in dejavnosti. Predstavljeni sta tudi
odločitvi ustavnega sodišča o skladnosti določb ZIntPK z Ustavo RS, sistemska pojasnila ter
ostale aktivnosti komisije v preteklem mesecu.

147. REDNA SEJA VLADE, 25.08.2011
RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO
Vlada Republike Slovenije je sprejela spremembe Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo, ki določa pravila ravnanja v proizvodnji ter pri dajanju v promet in uporabi
embalaže in pravila ravnanja ter druge pogoje za zbiranje, ponovno uporabo, predelavo in
odstranjevanje odpadne embalaže.
Evropska komisija je 30. julija 2010 odprla zadevo v zvezi z domnevno kršitvijo prava
Skupnosti glede pravilnega prenosa Direktive o embalaži in odpadni embalaži v pravni red
RS.
S sprejetimi spremembami in dopolnitvami je Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno
embalažo usklajena s pravnim redom EU. Bolj jasno so opredeljeni nekateri pojmi (nadzor,
gospodarski subjekt), v seznamu slovenskih standardov pa so privzeti usklajeni standardi,
katerih naslovi in sklici so bili objavljeni v Uradnem listu Evropskih skupnosti, sicer pa
Uredba vsebinsko ni bila spremenjena. (Vir: Vlada RS)

V ZVEZI S ČRPANJEM EU SREDSTEV
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno vprašanje poslanca Zvonka Černača
v zvezi s črpanjem evropskih sredstev in ga posredovala v Državni zbor RS. Vlada RS v
odgovoru poudarja, da je črpanje v Sloveniji uspešno, v primerjavi z drugimi članicami EU
pa Slovenija zaseda šesto mesto med 27 državami članicami glede na povrnjena sredstva iz
EU proračuna. V odgovoru je Vlada RS še izpostavila, da se zaradi varčevalnih ukrepov
izvajanje evropske kohezijske politike ne sme in tudi ne bo upočasnilo.
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Vlada je poudarila, da ni nevarnosti za izgubo evropskih sredstev v letih 2011 in 2012,
obenem pa je opozorila na težave pri izvajanju infrastrukturnih investicijskih projektov, ki se
v večini izvajajo v okviru Kohezijskega sklada oziroma Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za programsko obdobje 2007‐2013 (OP ROPI). Zaradi
težav na trgu gradbeništva se srečujemo z obilico pritožb neizbranih ponudnikov, posledica
česar je upočasnjena dinamika izvajanja projektov okoljske in prometne infrastrukture. Prav
zaradi tega je Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR) skupaj z
Ministrstvom za promet in Ministrstvom za okolje in prostor pripravila akcijske in terminske
načrte izvajanja projektov. Če ti ne bodo izpolnjeni, se bodo sredstva lahko prerazporedila na
druga področja.
Vlada poudarja, da je ena od prioritetnih nalog SVLR v času krize namenjena prav
pospeševanju črpanja EU sredstev, poenostavitvam in temeljitejšemu vsebinskemu
načrtovanju izvajanja kohezijske politike.
V letu 2011 si bo vlada še naprej prizadevala za uspešno izvajanje kohezijske politike,
predvsem na področju dodeljevanja sredstev, poenostavitev in optimizacije delovanja
sistema, aktivne priprave zahtevkov za povračilo ter nadaljevala z uvajanjem poenostavitev
za poročanje za upravičence in s tem prispevala k zmanjševanju administrativnih bremen.
Med drugim se bo osredotočila predvsem na izvedbo programov, ki prinašajo maksimalno
dodano vrednost in prispevajo k ustvarjanju novih delovnih mest. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
PROGRAM KULTURA 2007‐2013
Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti.
Z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007‐2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen
TUKAJ.
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KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125‐Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta ‐ stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški ‐ splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
Predmet poziva: dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine
prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2011 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto,
Grosuplje, Domžale, Šempeter ‐ Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
‐ 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi stroške
priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) ‐ namen INV in
‐ 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij,
v kolikor so to samostojni projekti ‐ namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
so:
- stroški nakupa zemljišč,
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gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5 let)
in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij ‐ strošek investicijske
in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest. projektov,
investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno dovoljenje…).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let.
Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09. 09. 2011, več info TUKAJ.
-

ENERGETSKO UČINKOVITA JAVNA RAZSVETLJAVA
Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011‐2013 (UJR1) v okviru ʺOPERATIVNEGA PROGRAMA
RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007‐2013,
RAZVOJNE
PRIORITETE
TRAJNOSTNA RABA
ENERGIJE, PREDNOSTNE
USMERITVE UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJEʺ je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011‐
2013.

Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000
EUR za leto 2013
Upravičenci: občine.
Upravičeni nameni so:

zamenjava (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),

uvedba (vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za
učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne
razsvetljave,

upravljanje (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.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer
za:

nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,

nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav,
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rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove
nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole),

nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oz. samodejno izvajanje
redukcij obratovanja razsvetljave,

stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po
izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije.
Višina sofinanciranja: Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov operacije.
Rok za oddajo: 31. 08. 2011, 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo
delovno sredo v mesecu. Več info TUKAJ.

SKLAD ZA MALE PROJEKTE
Ime razpisa: 2. JAVNI RAZPIS SKLADA ZA MALE PROJEKTE V OKVIRU PARTNERSTVA
V SLOVENIJI
Predmet javnega razpisa: spodbujanje in/ali krepitev partnerstva med neprofitnimi
organizacijami, občinami in regijami v Sloveniji in Švici. Vrste upravičenih projektov znotraj
tega sklada so skupni projekti na konkretnih vsebinskih področjih, ki imajo za cilj
vzpostavitev trajnejšega sodelovanja.
Razpisana sredstva: 521.305,233 €.
Upravičenci: neprofitne organizacije, ki imajo vzpostavljeno partnerstvo z neprofitno
organizacijo s sedežem v Švici in sicer:

občine,

lokalni in regionalni razvojni centri in agencije,

javni zavodi,

društva, zveze društev, zavodi, skupnosti zavodov, zadruge,

registrirane cerkve in verske skupnosti in njihovi sestavni deli, ki imajo pravno
osebnost,

socialni partnerji.
Upravičeni stroški so stroški dela na projektu, potni stroški, zunanje storitve, oprema,
administrativni stroški in nepovračljiv DDV.
Višina sofinanciranja: Maksimalna višina donacije lahko znaša največ 85 % celotnih
upravičenih stroškov projekta. Najnižji zaprošeni znesek je 10.000 CHF (kar v času objave
razpisa znaša 8.263,00 €), najvišji zaprošeni znesek je 50.000 CHF (kar v času objave razpisa
znaša 41.315,00 €).
Trajanje projekta: trajanje projekta ne sme biti krajše od 6 mesecev in ne daljše od 18
mesecev.
Rok za oddajo: 10. oktobra 2011 do 12.00 ure. Več info TUKAJ.

NAJAVE
‐ Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007‐2013 ‐ oktober 2011
‐ 6. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« ‐ sept. 2011
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DRUGI RAZPISI
2. JAVNI RAZPIS ‐ ŠVICARSKI PRISPEVEK
Obveščamo vas, da je bil 8. julija objavljen razpis v okviru Sklada za financiranje malih
projektov v okviru partnerstva, katerega sofinancira Slovensko – švicarski program
sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Cilj
sklada je spodbujanje in krepitev partnerstev med neprofitnimi organizacijami, občinami in
regijami v Sloveniji in Švici. Upravičeni projekti so skupni konkretni projekti na konkretnih
vsebinskih področjih, ki imajo za cilj vzpostavitev trajnejšega sodelovanja. Več o razpisu
Tukaj. Za dodatne informacije vas vabimo, da spremljate spletno stran švicarskega
prispevka,

oziroma

o

nejasnostih

povprašate

preko

e‐pošte

svicarski‐

prispevek@guest.arnes.si oziroma telefona: 01 425 70 65 (Mateja Šepec Jeršič ‐ avgusta,
septembra), 01 542 33 50 (Aleš Oven ‐ julija, oktobra).

MEDNARODNE NOVICE SOS
ODOBREN PROJEKT TEHNIČNE POMOČI ZA POBRATENJA
Evropska komisija je odobrila projekt tehnične pomoči hrvaškim in slovenskim občinam za
razvoj in izvajanje projektov v programu Evropa za državljane. Projekt, ki je vreden 100.000
evrov bosta v sodelovanju izvedli Skupnost občin Slovenije in Hrvaško združenje mest.
V okviru projekta bosta Skupnost občin Slovenije (SOS) in Hrvaško združenje mest (UG)
delali neposredno z zainteresiranimi slovenskimi in hrvaškimi občinami ter njihovimi
organizacijami, na pripravi projektov, ki se bodo kandidirali za financiranje iz programa
Evropa za državljane. SOS in UG bosta organizirali dogodke namenjene spoznavanju in
sklepanju potrebnih partnerstev med občinami. Izvedli pa bosta tudi primarni izbor
projektnih idej, pomagali pri izboljšavah projektnih predlogov in vodili prijavitelje k
predložitvi projektnih predlogov k prijavi. Takšno sodelovanje z občinami in organizacijami,
bo prispevalo k bistveno višji učinkovitost prijav občin iz Slovenije in Hrvaške na razpisih v
okviru programa Evropa za državljane.
V okviru projekta bomo postavili tudi interaktivni spletni portal za iskanje partnerstev med
slovenskimi in hrvaškimi občinami in bo po zaključku projekta, bo pripravljen za
vključevanje partnerjev iz Italije, Avstrije, Madžarske in drugih občin iz Srednje in Južne
Evrope.
Prva srečanje slovenskih in hrvaških občin v okviru projekta bo izvedena meseca februarja

Od 15. julija do 26. avgusta 2011

16

TN št. 28

2012 v Mariboru, ob uradnem odprtju projekta, kjer bomo organizirali forum za ustvarjanje
partnerstev. (SK)
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