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NOVIČKE SOS
USKLAJEVANJA Z MINISTRSTVI ZA ZNIŽANJE STROŠKOV OBČIN
Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v četrtek, 15. septembra ob
udeležbi predstavnikov ministrstva za finance ter službe vlade za lokalno samoupravo in
regionalno politiko sestali z zastopniki nekaterih ministrstev z namenom, da bi skupaj našli
možnosti za znižanje stroškov občin. Tako smo ministrstvu za javno upravo predlagali, da
spremeni zakonodajo tako, da bo omogočila brezplačne prenose premoženja in služnosti,
kadar gre za javni interes, da pristojnost za soglasja k delovni uspešnosti direktorjev javnih
zavodov prenese na upravne organe občin, da poenoti bonitete javnih uslužbencev;
ministrstvu za pravosodje, da zakon o zemljiški knjigi omogoči občinam, da sami vlagajo in
pretvarjajo listine v elektronsko obliko; ministrstvu za delo, družino in socialno zadeve neuveljavitev zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, drugačno ureditev pomoči na
domu, ki naj odraža tudi socialni status uporabnika; ministrstvu za šolstvo in šport
izenačitev heterogenih in homogenih oddelkov, ukinitev 10% znižanega plačila za prvega
otroka, kadar sta v vrtec vključena dva otroka, podaljšanje roka za uveljavitev normativa za
notranje igralne površine, preveritev obstoječih prostorskih normativov in priprava novih
tako, da bodo ta omogočala uporabo vrtčevskih prostorov brez večjih investicij tudi za druge
namene, podaljšanje roka za pridobitev certifikata za obstoječa igrala na vrtčevskih igriščih,
priprava priporočil o odločanju o nevarnih šolskih poteh ter ukinitev prevozov prvošolčkov
in v zvezi s spremembo šolskega koledarja (počitnice), uveljavitev prejšnje rešitve.
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,da uveljavi daljše prehodno obdobje za
nezazidana stavbna zemljišča v primerih, kadar so projekti že v teku in gre za javni interes, v
zvezi s cenami komunalnih storitev smo predlagali odmrznitev cen teh storitev, v zvezi s
kartami poplavne ogroženosti, da je to pristojnost države, ki bi jo morala izvrševati, v zvezi s
komunalnim prispevkom pa, da vse, kar so vključevali stari ureditveni načrti ostane v
komunalnem prispevku in se ne deli, da država ne prenaša novih nalog na občine brez
potrebnih finančnih sredstev pri spremembi zakona o gradbeni inšpekciji in še nekaj drugih.
Ministrstva bi morala do ponedeljka, 19. septembra pripraviti odgovore oz. predloge, kako bi
bilo mogoče predlagane rešitve uveljaviti. (jv)

JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ
Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se v torek, 13. septembra udeležili
javne predstavitve mnenj, ki jo je organiziral Državni zbor v zvezi s predlogom zakona o
izvajanju dejavnosti splošnega pomena, druga obravnava. V imenu skupnosti je stališče
predstavil član predsedstva SOS Uroš Brežan, ki je med drugim opozoril na intenco, ki jo je
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mogoče zaslediti skozi celoten zakon, po kateri imajo ustanovitelji predvsem dolžnosti,
zavodi, ki pa naj bi predstavljali servisne službe, ki jih občine zagotavljajo svojim občankam
in občanom pa za to storitve potrebujejo številne pravice. Prav tako smo nasprotovali
lastninjenju še zadnjih ostankov premoženja občin in države. Po prepričanju skupnosti bi to
imelo vrsto negativnih učinkov, med drugim tudi pomanjkanje potrebnih

sredstev za

njihovo vzdrževanja in posledično še večje propadanje obstoječega premoženja. (jv)

SESTANEK S SLOVENSKO FILANTROPIJO
Skupnost občin Slovenije se je v ponedeljek, 12. septembra sestala s predstavnicami in
predstavniki Slovenske filantropije. Na sestanku smo govorili o možnostih za bodoče
sodelovanje, tudi v luči sprejetega novega zakona o prostovoljstvu. Dogovorili smo se za
tesnejše sodelovanje tako pri tekočem in rednem delu kot tudi v projektih, ki povezujejo
občine in prostovoljke in prostovoljce. Skupnost pa bo različnim projektom v občinah, ki
vključuje različne oblike prostovoljstva namenila še posebno pozornost. (jv)

ANKETA O POVIŠANIH STROŠKIH NA PODROČJU ZK PREDLOGOV
Predstavniki SOS so se v okviru pogajanj za višino povprečnine 2012 sestali s predstavniki
Ministrstva za pravosodje na temo novele Zakona o zemljiški knjigi. Predstavniki SOS so
zastopali stališče, da nova ureditev, predvsem pretvorba listin v elektronsko obliko, ko jih
obligatorno izvajajo notarji, v kolikor ni ustanovljeno občinsko pravobranilstvo, prinaša
občinam nove nepotrebne stroške. Na drugi strani pa so predstavniki MP trdili, da občinam
ne morejo nastati tako veliki stroški z argumentom, da nimamo nobene finančne konstrukcije
povečanih stroškov. V sled navedenemu vas prosimo, da nam odgovorite na spodnja
vprašanja najkasneje do ponedeljka 19.09.2011 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si. (sp)
- Ali ste pred uveljavitvijo novele sami opravili celoten postopek vlaganja zk predlogov?
- Ali tudi po novem sami vlagate zk predloge (e-vlaganje)?
- Koliko so vam na podlagi novele zaračunali notarji za spremembo listine v elektronsko
obliko?
- Koliko dodatnih stroškov v primerjavi s prejšnjim sistemom vlaganja zk predlogov ste imeli
od uveljavitve novele do danes?
Za vaše odgovore se vam v naprej zahvaljujemo. (sp)

SKUPNA SEJA SOS IN ZOS
Dne 14.09.2011 sta se na Geometričnem središču Slovenije, na skupni seji sestali predsedstvi
Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije. Glavna tema skupne seje je bila
razprava o pogajanjih za višino povprečnine v letih 2012 in 2013. Na seji je bilo izpostavljeno,
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da se predsedstvi ne strinjata s ponudbama Ministrstva za finance glede višine povprečnine.
V burni razpravi je bilo predvsem izpostavljeno dejstvo, da država v teh kriznih časih na
občine prenaša kup novih obveznosti med tem pa ne zagotavlja sredstev za le te. Predvsem
je bilo v zadnjem obdobju sprejetih kar nekaj predpisov, ki povzročajo občinam dodatne
obveznosti in stroške, ki pa so se praksi izkazale za neustrezne in napačne. Zato sta
predsedstvi sprejeli sklep, da ne bosta pristali na znižanje povprečnine kot jo predlaga MF
razen v primeru, da bo država sprejela zavezo ukinitve oziroma znižanja posameznih
obveznosti občin, ki so nesmiselne in nelogične in to zavezo implementirala v interventnem
zakonu.
Seje se je v nadaljevanju udeležil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag.
Dejan Židan, ki je predstavil problematiko samooskrbe s hrano v Sloveniji ter podal
informacije kako namerava MKGP pospešiti samooskrbo v prihodnosti saj je dejstvo, da
Slovenija ni prehransko samozadostna. Dotaknil se je tudi problematike oskrbovanja javnih
zavodov (vrtcev, šol) z lokalno hrano. Ministrstvo bo v kratkem na spletni strani objavilo
vzorce razpisnih dokumentacij za javna naročila zavodov s katerimi se lahko preferira
domača hrana. Ob koncu seje je vzorčen primer dobre prakse predstavil g. Anton Komat.
(SP)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK UREDBE O VRSTAH OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST
GRADNJE IN OSNUTEK UREDBE O KLASIFIKACIJI VRST OBJEKTOV IN
OBJEKTIH DRŽAVNEGA POMENA
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje in Osnutek Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena. Predloga sta v javni razpravi do 15. oktobra 2011, zato nam morebitne predloge,
pripombe in stališča posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O RAZVOJNEM NAČRTOVANJU
Predlog Zakona o razvojnem načrtovanju je bil sprejet na včerajšnji seji Vlade, medtem ko ga
v vladnih gradivih predhodno ni bilo zaslediti. Prosimo, da nam vaše mnenje oziroma
pripombe pošljete najkasneje do petka 23.09.2011 na naslov info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
V delu vlade je predlog Zakona o javnih financah. Vljudno vas prosimo, da morebitne
pripombe, predloge in stališča posredujete na jasmina@skupnostobcin.si najkasneje do petka,

Od 12. septembra do 16. septembra 2011

4

TN št. 31

23.9.2011.

ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
V mnenje in pregled smo prejeli dolgo pričakovani predlog sprememb Zakona o varstvu
kulturne dediščine. Komisija za kulturo se sestane 30.09.2011 in bo predlog zakona prav tako
obravnavala. Vaše pripombe, predloge in mnenja nam zato posredujte najkasneje do srede,
28.9.2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2011
V vladnem postopku je Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letu 2011.V kolikor imate k predlogu kake pripombe ali predloge, nam
jih čim prej posredujte na miha@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
Obveščamo vas, da je predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, trenutno v obravnavi na Vladi. Prosimo
vas, da vaše pripombe in mnenja na predlog uredbe pošljete čim prej na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

V PRIPRAVI NA MJU
V pripravi na MJU je Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja, v javni razpravi Zakon o funkcionarjih in v medresorskem usklajevanju
Predlog Strategije izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev za
obdobje 2010-2015. V kolikor imate še kakšne dodatne pripombe, mnenja in stališča, pa le teh
še niste posredovali, nam jih posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
21.9. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA VARNOST V CESTNEM
PROMETU
Konstitutivna seja Komisije za varnost v cestnem prometu SOS, bo potekala v sredo,
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21.9.2011 s pričetkom ob 12.30 uri. Osrednja tema sestanka bo sprememba prometne
zakonodaje.

23.9. / 2. SEJA PREDSEDSTVA SOS
2. Seja Predsedstva SOS bo potekala v petek 23. septembra 2011, s pričetkom ob 10.30 uri v
Kopru. Natančno lokacijo seje vam bomo sporočili naknadno. Vabilo

30.09. / SEJA KOMISIJE ZA KULTURO SOS
Druga seja Komisije za kulturo bo potekala 30.9 2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Mestne občine Ljubljana, Oddelek za kulturo, Ambrožev trg 7- sejna soba. Na sestanku se bo
komisija posvetila naslednjim temam: Predlog Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo, Predlog Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015, Spremembe Zakona o
varstvu kulturne dediščine.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
20.9. / ŠVICARSKI PRISPEVEK - DRUGA DELAVNICA
20. septembra 2011 bo med 10.00 in 15.00 uro v konferenčni dvorani hotela Vivat v
Moravskih toplicah (Ulica ob igrišču 3, Moravske Toplice) potekala druga delavnica v okviru
Švicarskega prispevka. Vabilo s programom

26.9. / STRATEGIJA PREHODA SLOVENIJE V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO
DO LETA 2050
Predstavitev osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 in
predavanje g. Neila Johnsona, ki bo predstavil dva ključna britanska dokumenta na področju
podnebnih sprememb, bo potekala 26.9.2011 od 15.30 do 17.30 v prostorih Državnega zbora.
Vabilo

26. – 30.9. / IZVAJANJE OPERATIVNIH PROGRAMOV V PRAKSI
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto organizira večji
informativni dogodek, v okviru katerega širši javnosti predstavi izvajanje posameznega
operativnega programa, na podlagi katerih poteka črpanje evropskih sredstev. Letos bodo v
okviru omenjenega dogodka širši javnosti svoja vrata odprli centri za ravnanje z odpadki, ki
so sofinancirani s sredstvi Evropske unije. V okviru dogodka, ki bo potekal od 26. – 30.
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septembra, bo svoja vrata javnosti odprlo pet centrov, in sicer v Puconcih, Celju (vključno s
Toplarno), Novem mestu, Ljubljani in na Koroškem. Obiskovalci se boste tako lahko v okviru
vodenih ogledov neposredno seznanili s projekti, ki so bili v vašem okolju sofinancirani z
evropskimi sredstvi in ki bistveno vplivajo tudi na izboljšanje vašega vsakdanjega življenja.
Obiskovalci se boste lahko seznanili z organiziranostjo in delovanjem tovrstnih centrov ter
izvedeli, kaj se zgodi z odpadki, ko jih odnesemo iz svojega doma. Vabilo

NOVICE DRUGIH
OBVEŠČANJE LASTNIKOV NEPREMIČNIN O POSKUSNO IZRAČUNANI
VREDNOSTI
Iz Geodetske uprave Slovenije so nas obvestili, da so občinam že posredovali dopis, v zvezi s
pripombami lastnikov na podatke namenske rabe zbrane v projektu »Obveščanje lastnikov
nepremičnin o poskusno izračunani vrednosti«. V primeru, da ga še niste prejeli, lahko do
njega in do priloge dostopate tudi tukaj.

POJASNILA MINISTRSTEV
NOVE USMERITVE ZA PRENOS KADROV
Prejeli smo obvestilo pristojnih ministrstev o dodatnih usmeritvah za prenos kadrov na
CSD,, nekatera pojasnila ter prenos napredovanj in plačnih razredov ob prenosu na CSD.
Znan je tudi načrt usposabljanj. V prilogi "dodatne usmeritve na CSD" na dnu dopisa najdete
spletno povezavo do mesta, kjer bodo, kakor so z MDDSZ obljubili, v kratkem objavili vse
odgovore na vprašanja, ki ste nam jih posredovali za ožjo delovno skupino v zvezi z dotično
problematiko.

ODGOVORI MDDSZ NA IZVAJANJE ZUPJS
S strani MDDSZ smo prejeli odgovore na vprašanja, ki ste nam jih posredovali v zvezi s
prenosom kadra na CSD in so bila namenjena ožji delovni skupini pri MDDSZ. Sprotnemu
dodajanju

odgovorov

ministrstva

lahko

sledite

na

naslovu:http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/sociala/zupjs_izvajanje/.

150. REDNA SEJA VLADE, 14.09.2011
SPREJET PREDLOG ZAKONA O RAZVOJNEM NAČRTOVANJU
Vlada RS je na današnji seji sprejela zakon o razvojnem načrtovanju in ga poslala Državnemu
zboru RS v obravnavo po rednem postopku.
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Zakon o razvojnem načrtovanju ureja celovit sistem razvojnega načrtovanja, ki vsebuje
definicije strateških in izvedbenih dokumentov z odgovornimi nosilci, način usklajevanja
razvojnih politik, izvajanja, spremljanja in poročanja. Zakon postavlja hierarhijo strateških
dokumentov in njihovo povezanost z javnimi financami. V zakonu je opredeljen tudi način
spreminjanja politik in določene posledice za ne uresničevanje ciljev. Dobro načrtovani
razvojni dokumenti z opredeljeno povezavo med cilji in finančnimi viri sredstev ter sistem
spremljanja doseganja ciljev bodo omogočili doslednejše uresničevanje ciljev in učinkovitejšo
uporabo finančnih sredstev.
Izkušnje kažejo, da je treba razvojno načrtovanje in vsebino posameznih razvojnih
dokumentov postaviti v enakovreden pravni položaj s sistemom javnih financ. Zato je vlada
sočasno z novim zakonom o javnih financah pripravila tudi zakon o razvojnem načrtovanju,
kar naj bi omogočilo jasnejše definiranje prioritet, kot tudi ustreznejše načrtovanje razvojnih
dokumentov, ki mora biti podprto z realnimi finančnimi viri.
Zakon predvideva podzakonski akt (uredbo), ki bo razvojno načrtovanje podrobneje
opredelil. V podzakonskem aktu bo natančneje opredeljena metodologija priprave
dokumentov, postavljanja ciljev in kazalnikov, metodologija uvrščanja ukrepov in projektov
oziroma merila za določanje prioritet, postopek usklajevanja ter način spremljanja in
poročanja. (Vir: Vlada RS)

SPREJET PREDLOG ZAKONA O RAČUNOVODSTVU
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Predlog zakona o računovodstvu. Zakon o
računovodstvu ureja vodenje poslovnih knjig ter izdelavo letnih poročil za proračun,
proračunske uporabnike in pravne osebe javnega in zasebnega prava, ki ne vodijo poslovnih
knjig na podlagi zakona o gospodarskih družbah, zakona o gospodarskih javnih službah in
zakona o društvih. ZR je bil sprejet v letu 1999, uporablja pa se od 1. januarja leta 2000 dalje.
V času od leta 2000 do danes se je računovodski sistem, skupaj s celotnim sistemom javnih
financ, nadalje razvijal in dopolnjeval, zakon pa še ni bil spremenjen do danes. Priprava
novega ZR zato poteka sočasno s pripravo novega Zakona o javnih financah (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD PRI PLAČILIH
Vlada RS je na današnji redni seji potrdila Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Predlog zakona sledi zastavljenim ciljem, to je
predvsem izboljšanju plačilne discipline in vsebuje določbe, katerih namen je olajšati
poslovanje gospodarskih subjektov, saj je Ministrstvo za finance med uporabo ZPreZP
prejelo številna vprašanja gospodarskih subjektov glede pravilne uporabe zakonskih določb
– odgovori na ta vprašanja so objavljeni na spletni strani ministrstva.

Od 12. septembra do 16. septembra 2011

8

TN št. 31

ZPreZP se je na novo lotil razvoja pravnega in poslovnega okolja. Spodbuja pravočasno
plačevanje in odpravljanje zamud pri plačilih v trgovinskih poslih med gospodarskimi
subjekti ter med gospodarskimi subjekti in javnimi organi. ZPreZP je izraz dejstva, da se
veliko plačil, zlasti zaradi finančno in gospodarsko zahtevnih razmer, opravi pozneje, kakor
je bilo dogovorjeno, kljub dostavljenemu blagu ali opravljenim storitvam. Povečanje plačilne
nediscipline, ki je bilo zaznano pred uveljavitvijo ZPreZP, je poslabšalo likvidnost,
konkurenčnost in razvoj gospodarskih subjektov. Upniki so zaradi zamud pri plačilih
potrebovali zunanje financiranje, ki je med gospodarskim upadom težje dostopno, kar je
lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih podjetij, zlasti malih in srednje velikih. (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.
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.
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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,
- 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.
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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 "OPERATIVNEGA PROGRAMA
RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013,
RAZVOJNE PRIORITETE
TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE, PREDNOSTNE
USMERITVE UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE" je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 20112013.

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,

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: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu. Več info TUKAJ.
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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

MEDNARODNE NOVICE SOS
IDRIJA EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI
Idrija, slovenska prestolnica čipke, je s projektom »Razgledi po stoletjih preteklosti« postala
ena izmed 25 turističnih lokacij po vsej Evropi, ki so letos prejele naziv Evropska destinacija
odličnosti (EDEN). Mesto se je tako pridružilo slovenskim dobitnikom nagrad iz preteklih
treh let: dolini Soče, Solčavskemu in reki Kolpi. Projekt EDEN že peto leto vodi Evropska
komisija skupaj z nacionalnimi turističnimi organi, nagrado pa dobijo tisti kraji, ki dokažejo,
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da so razvili gospodarsko uspešen ter kulturno in okoljsko trajnostno naravnan turizem. S
čim je žirijo prepričala Idrija? Z rudarstvom, čipkarstvom, divjimi vodami, kolesarskimi in
pohodniškimi potmi ter kulinaričnimi doživetji. Za vsakega nekaj torej. Več si preberite
tukaj.(vir: EUekspres)

OBČINE IŠČEJO POBRATENJE V SLOVENIJI
Občina Riga (iz Latvije) išče pobrateno občino iz Slovenije. Profil občine, kot tudi interesna
področja za pobratenje lahko najdete na tej povezavi.

SESTANEK CLO V DURRESU
V času od 27. do 28. septembra bo v Durresu v Albaniji potekaj sestanek CLO pri mreži
NALAS. Skupnost občin Slovenije bosta na sestanku zastopala Jasmina Vidmar ter
podpredsednik mreže NALAS Tone Peršak.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
PISATELJ BORIS PAHOR NOMINIRAN ZA NAGRADO SAHAROVA
Aktivisti iz demokratičnih revolucij v Tuniziji, Egiptu, Libiji in Siriji, palestinski zdravnik in
mirovnik Izeldin Abuelaiš, beloruski novinar Dmitri Badarenka in kolumbijski kmetje, borci
za mir v tej južnoameriški državi: to so kandidati, ki so bili skupaj s slovenskim pisateljem in
nekdanjim taboriščnikom Borisom Pahorjem predlagani za letošnjo Nagrado Saharova za
svobodo misli. Slednjo vsako leto podeljuje Evropski parlament. Več si lahko preberete tukaj.
(vir: EP)

POSLANCI ZAHTEVAJO VEČ EVROPE KOT ODGOVOR NA
GOSPODARSKO KRIZO
Tretji dan plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu je potekal v
znamenju razprave o gospodarski krizi, v kateri se je večina poslancev zavzela za enoten
odgovor EU nanjo, tako s tesnejšim usklajevanjem gospodarskih politik kot z uvedbo
evroobveznic. Več v prispevku EuroparlTV.(vir: EP)

ZAČENJA SE DESETI EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI
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Tokratni deseti evropski teden mobilnosti, ki bo potekal med 16. in 22. septembrom pod
sloganom "Potujmo drugače", se osredotoča na alternativne načine mobilnosti, s čimer želi
podpreti prehod na prometni sistem, učinkovit z viri, in tako spodbujati oblike prevoza, ki so
okolju prijazne in varčne z gorivom.
Da bi omogočila prehod na energijsko učinkovito gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika,
je EU sprejela vrsto ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev, ki jih namerava doseči do
leta 2020. Ti predvidevajo 20-odstotno zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, 20-odstotno
povečanje energijske učinkovitosti in 20-odstotni delež obnovljivih virov energije v skupni
porabi energije. Eden od glavnih izzivov pri doseganju teh ciljev je dejstvo, da se vse več
Evropejcev prevaža z osebnimi avtomobili, ki jih večinoma poganjajo goriva na osnovi
naftnih derivatov. Namen evropskega tedna mobilnosti je tako spodbujati mesta in ljudi s
spremembam prometa na lokalni ravni, s čimer lahko izboljšamo energetsko bilanco in
okoljsko učinkovitost prometnega sistema, hkrati pa zagotovimo bolj zdravo, varnejše in
prijetnejše življenje v mestnih okoljih. Več si lahko preberete tukaj. (vir: EK)
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