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NOVIČKE SOS
PRVA SEJA PREDSEDSTVA SOS
Dne 21.6.2011 je v prostorih penziona Kračun, v Ločah pri Slovenskih Konjicah, potekala
prva seja, na novo izvoljenega predsedstva Skupnosti občin Slovenije.
Zbrani župani so potrdili predlog glavnega odbora SOS, da bodo na skupščini izvoljeni
predsedniki SOS, Leo Kremžar, dr. Ivan Žagar in Franc Kangler, prevzeli mandat
predsednika skupnosti za dobo 16 mesecev po zgoraj naštetem vrstnem redu. Velik
poudarek tokratne seje predsedstva je bil na obravnavi predloga Zakona o javnih financah,
ki sta ga predstavili predstavnici Ministrstva za finance, Marjana Arnuš in Brigita Repar.
Skupnost občin Slovenije je na MF predhodno že posredovala splošne in specificirane
pripombe na predlog zakona, v katerem ugotavljamo, da je predlog zakona v očitnem
nasprotju s sprejeto Evropsko listino o lokalni samoupravi, prav tako pa se očitno odmika
od priporočil Evropske Unije ter OECD-ja v zvezi z vzpostavitvijo lokalnih financ. Predlog
namreč predpostavlja, da sta sistema na državni in lokalni ravni lahko primerljiva in sta zato
podobno organizirana, kar je neustrezno in nesprejemljivo. Prisotni so opozorili na vrsto
nedorečenosti in sistemsko spornih določb, ki lahko v prihodnje izrazito otežijo delovanje
občin na tem področju. Ker gre za izjemno pomemben zakon je predsedstvo sklenilo
sestaviti ožjo delovno skupino za finance, ki bo podrobno preučila dotični zakon.
Sledila je predstavitev projekta Pisateljska pot, ki nastaja pod taktirko Društva pisateljev
Slovenije. Projekt je zbranim članom predsedstva predstavil predsednik komisije za naravno
in kulturno dediščino, Igor Likar. Plod razgovora je bil podpis memoranduma med DPS in
SOS s katerim se zavezujemo, da bomo vzajemno sodelovali. (bh)

KONSTITUTIVNA SEJA KMETIJSTVA IN RAZVOJ PODEŽELJA
V ponedeljek, 20.6.2011 se je potekala konstitutivna seja komisije za kmetijstvo in razvoj
podeželja SOS. Vlogo predsednika komisije so članice in člani zaupali Alanu Bukovniku,
županu občine Radlje ob Dravi. Osrednja tema srečanja so bile predlagane spremembe
Zakona o zaščiti živali, Strategija izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v
energetske namene, izpostavljene pa so bile problematike glede četrte razvojne osi programa
Leader, zaprtje razpisa za obnovo in razvoj vasi, lajež psov, in drugo.(jt)
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6. SEJA NO ZA OP ZA RAZVOJ RIBIŠTVA V RS 2007-2013
6. seja Nadzornega odbora za izvajanje Operativnega programa za razvoj ribištva v
Republiki Sloveniji 2007-2013 je potekala v Veliki sejna dvorana Vlade RS in sicer v torek, 7.
6. 2011, od 10. Ure dalje. Namen seje je bil omogočiti članom in namestnikom Nadzornega
odbora, da se seznanijo z novimi informacijami glede izvajanja OP 2007-2013 in jim s tem
omogočiti spremljanje izvajanja OP 2007-2013, kar je ključna naloga Nadzornega odbora.
Kratko poročilo NO je objavljeno na spletni strani SOS.
PREDSTAVITEV NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Skupnost občin Slovenije je v torek, dne 21.06.2011 v sodelovanju z Združenjem občin
Slovenije in Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano organizirala posvet na temo
novele Zakona o kmetijskih zemljiščih. V Uradnem listu RS št. 43/2011, z dne 03.06.2011 je
bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih.
Spremembe so stopile v veljavo 18.06.2011. Novela zakona prinaša na področju načrtovanja
in varovanje kmetijskih zemljišč kar nekaj novosti. Glavni poudarek zakona je na ohranjanju
in izboljšanju proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč, povečanju obsega kmetijskih
zemljišč, trajnostnem ravnanju in upravljanju s kmetijskimi zemljišči in nenazadnje
varovanju in obdelovanju kmetijskih zemljišč kot ključnega resursa za pridelovanje hrane v
Sloveniji. V ta namen se z novelo zakona določa tudi nove cilje zakona. Omenjene cilje in vse
ostale novosti so na omenjenem delovnem posvetu predstavili predstavniki Ministrstva za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. (SP)

POBUDA MKGP ZA VZPODBUJANJE LESNE PREDELAVE NA
DOMAČEM TRGU
Skupnost občin Slovenije je obravnavala Strategijo izkoriščanja biomase iz kmetijstva in
gozdarstva v energetske namene. Podpiramo težnjo strategije, v okviru katere se prednost
daje samooskrbi Slovenije s hrano in šele nato gojenje rastlin v energetske namene. Kljub
temu smo mnenja, da je strategija preveč splošna ter se preveč osredotoča na bio plinarno.
Predlagali smo, da se vsebina bolj osredotoči tudi na veter in druge alternativne vire (OVE).
MKGP smo opozorili na problem, da se ogromno kvalitetnega lesa izvozi v tujino (Avstrijo
in Italijo). V sled navedenega smo predlagali, da ministrstvo lastnikom gozdov pomaga s
subvencijami ter da sprejme ukrepe za spodbujanje lesne predelave na domačem terenu.
Država, t.j. ministrstvo za kmetijstvo, naj prouči možnost subvencije za dodane vrednosti
podjetjem, ki predelujejo les, po pravilu »de minimis«. Ministrstvo naj tako prouči možne
načine omejitve izvažanja domačega lesa v tujino. (jt)
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SOS POSLALA PROTEST K ZAPRTEMU RAZPISU MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je obvestilo vse potencialne vlagatelje, da
je 16. 6. ob 24. uri zaprlo javni razpis, že šesti do sedaj in prvi v letošnjem letu, za ukrep 322
»Obnova in razvoj vasi« iz Programa razvoja podeželja RS 2007 – 2013 (PRP). Ministrstvo je
navedlo, da se je za zaprtje javnega razpisa odločilo zaradi porabe razpisanih sredstev. V
okviru javnega razpisa je bilo razpisanih 6 milijonov evrov nepovratnih sredstev.
Nesprejemljivo je dejstvo, da je javni razpis bil odprt zgolj (!!!) 6 dni. V šestih dnevih je zelo
neracionalno pričakovanje, da se bo zbrala vsa potrebna dokumentacija, potrebna za prijavo
projektnega predloga na razpis. Ministrstvo smo pozvali, da nas nemudoma obvesti, koliko
je prispelo vlog in koliko je bilo dodeljenih sredstev. Optimalno bi bilo, da bi javni razpis bil
odprt vsaj 1 mesec, sredstva pa bi se dodelila resnično kvalitetnim projektom. Slednje bi bilo
merljivo npr. s točkovanjem in z opredeljenimi merili s strani ministrstva. Ministrstvo je v
šestih dnevih javni razpis »zaprlo« na podlagi količine prejetih prijav, in ne na podlagi
kvalitetno pripravljenih projektnih predlogov.(jt)

ČETRTA OS PROGRAMA LEADER RESNO OGROŽENA
Že dalj časa si na Skupnosti občin Slovenije prizadevamo z Ministrstvom za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano rešiti problematiko črpanja evropskih sredstev v okviru programa
Leader. Namen prednostne naloge četrte osi je spodbujanje odločanja o razvoju posameznih
podeželskih območij po pristopu od spodaj navzgor (pristop LEADER). Podprto je
pridobivanje strokovnih znanj in animacija območij za vzpostavitev javno - zasebnih
lokalnih partnerstev, njihovo vodenje, izdelava in izvajanje lokalnih razvojnih strategij ter
sodelovanje in povezovanje med lokalnimi akcijskimi skupinami (LAS). Ker so LAS-i
organizirani v različnih organizacijskih oblikah (društva, zavodi, zadruge,<), prihaja do
resnih težav, saj se pripravljajo spremembe uredbe, po kateri naj bi bila vsa sredstva vezana
na pravilo »de minimis«. Pristojne institucije smo opozorili na problematiko ter pričeli z
iskanjem ustreznih rešitev. (jt)

PREDSEDNIK SOS S PREDSTAVNIKI MK GLEDE PROBLEMATIKE
SOFINANCIRANJA POOBLAŠČENIH MUZEJEV S STRANI OBČIN
USTANOVITELJIC
V četrtek, 30.6.2011 se bo s predstavniki ministrstva za kulturo sestala delegacija SOS. Za
srečanje smo si prizadevali več mesecev. V letošnjem letu potečejo tristranske pogodbe,
podpisane s strani občin ustanoviteljic, pooblaščenih muzejev in ministrstva za kulturo.
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Sporno ostaja še zmeraj določilo Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki govori, da država
sofinancira državno javno službo v pooblaščenem muzeju v obsegu v višini največ 80
odstotkov vseh stroškov delovanja muzeja. O rezultatih sestanka vas bomo obvestili
nemudoma po sestanku. (jt)

POOBLASTILA, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI (SPLOŠNO) V
OBČINI
V sredo, 22.6.2011 je potekal delovni posvet z naslovom Pooblastila, pristojnosti in
odgovornosti (splošno) v občini. Ob pooblastilih, pristojnostih in odgovornostih je potrebno
poznavanje, predvsem pa vsebinsko povezovanje več različnih zakonov, to je Zakona o
javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi kot tudi Zakona o splošnem upravnem
postopku. Delovni posvet je bil namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah in vsem, ki
jih navedena tematika zanima. V občinskih upravah nemalokrat prihaja do vprašanj, kdaj in
kakšna pooblastila podeljuje župan, kdaj in kakšna pooblastila podeljuje direktor občinske
uprave in kdaj, in kakšna pooblastila lahko podeljuje drug javni uslužbenec. Nemalokrat se
pojavljajo tudi vprašanja kdo ima kakšne pristojnosti ter kdo nosi odgovornost. Vse to in še
več je udeleženkam in udeležencem delovnega posveta predstavila Andreja Katič,
direktorica občinske uprave Mestne občine Velenje in predsednica Združenja tajnikov
slovenskih občin. (jt)

SLIKE 3. ŠPORTNIH IGER SOS
Na tej povezavi si lahko ogledate slike 3. športnih iger SOS. Vsem udeležencem se
zahvaljujemo za udeležbo in se že veselimo naslednjih športnih iger.

PRENOS ZEMLJIŠČA NA PGD
Skupnost občin Slovenije je računsko sodišče zaprosilo za pojasnilo v zvezi z vprašanjem
odplačnosti oziroma neodplačnosti prenosa zemljišča na prostovoljna gasilska društvo.
Zakon o gasilstvu (Uradni list RS, št. 71/93, 28/95, 28/00, 91/05, 113/05 – uradno prečiščeno
besedilo) je določil, da prostovoljna gasilska društva in njihove zveze pridobijo z dnem
uveljavitve zakona lastninsko pravico na premičnem in nepremičnem premoženju, ki je
namenjeno gasilstvu in s katerim upravljajo ob uveljavitvi tega zakona. Skladno s tem je bilo
lastninjenje premoženja ob uveljavitvi zakona možno ob dveh izpolnjenih predpostavkah, tj.
da, je premoženje namenjeno gasilstvu in da s takim premoženjem subjekt gasilstva upravlja
ob uveljavitvi zakona. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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SPREMEMBE UREDBE O VRSTAH POSEGOV V OKOLJE
Na spletni strani MOP je objavljen osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Vljudno vas
prosimo, da nam stališča, predloge in pripombe posredujete na sasa@skupnostobcin.si do
ponedeljka, 4.7.2011.

PREDLOG ZAKONA O ORGANIZACIJI IN FINANCIRANJU VZGOJE IN
IZOBRAŽEVANJA
V predlogu ZOFVI je določeno, da če na območju občine deluje najmanj 10 oddelkov vrtca
oziroma če je zagotovljena vključitev vsaj desetih oddelkov otrok, občina vrtec organizira
kot javni zavod. V kolikor se s slednjim ne strinjate oziroma imate morebiti pripombe k
posameznim členom predloga, nam to sporočite na jasmina@skupnostobcin.si.

NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM ZA OBDOBJE DO 2030
Začela se je javna razprava o "Nacionalnem energetskem programu za obdobje do leta 2030".
Ministrica za gospodarstvo mag. Darja Radić in generalni direktor Direktorata za energijo
mag. Janez Kopač sta na novinarski konferenci predstavila "Osnutek predloga Nacionalnega
energetskega programa (NEP) za obdobje do leta 2030" in "Okoljsko poročilo za celovito
presojo vplivov na okolje za NEP". Vsa gradiva so dostopna in dosegljiva na spletni strani
MG (TUKAJ).
Morebitne pripombe, predloge in stališča nam posredujte do srede, 20. julija 2011 na
sasa@skupnostobcin.si.

ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo predlog Zakon o prijavi prebivališča. Pripombe,
predloge in stališča nam posredujte do 5. julija 2011 na miha@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O ODPADKIH
MOP je objavil Osnutek uredbe o odpadkih. Vljudno vas pozivamo, da nam predloge,
pripombe in stališča posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do najkasneje torka,
5.7.2011.
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ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI
V prihajajočih tednih se v okviru Skupnosti občin Slovenije sestaneta Komisija za občinske
redarje in Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja. Obe bosta obravnavali sedaj veljavni
Zakon o zaščiti živali. Na ministrstvu imajo v načrtu pripraviti spremembe in dopolnitve
zakona, zato nam predhodno posredujete pripombe, stališča in predloge za spremembe k
sedaj

obstoječemu

in

veljavnemu

zakonu.

Pripombe

nam

posredujte

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PREDLOGA RESOLUCIJE O
NACIONALNEM PROGRAMU JEZIKOVNE POLITIKE
S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli vabilo k sodelovanju pri oblikovanju predloga
resolucije o nacionalnem programu jezikovne politike za obdobje 2012 do 2016. Vabilo.
Pozivamo vas, da se vključite pri oblikovanju vsebine.

PREDLOG STRATEGIJE IZKORIŠČANJA BIOMASE IZ KMETIJSTVA IN
GOZDARSTVA V ENERGETSKE NAMENE
V usklajevanje smo prejeli predlog Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in
gozdarstva v energetske namene (priloga) ter vas vabimo, da v sklopu javne razprave
podate svoja mnenja, stališča in predloge. Vaša mnenja nam posredujte do konca julija 2011
na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
DOHODKI ZA 2010
Tukaj lahko najdete podatke o dohodkih za leto 2010, prejete s strani Davčne uprave
Ministrstva za finance.

PODALJŠAN ROK RAZPRAVE NEP
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za gospodarstvo podaljšalo rok javne obravnave osnutka
Nacionalnega energetskega programa do vključno 15. septembra 2011.

POJASNILO GLEDE PRETVORBE IN HRAMBE LISTIN
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Pojasnilo Ministrstva za pravosodje glede problematike pretvorbe in hrambe listin, ki so
podlaga za vpis v zemljiško knjigo, lahko najdete na tem mestu. V dopisu ministrstvo
pojasnjuje zakonodajo in apelira na možnost, ki jo daje že ZLS, da občine ustanovijo
občinska pravobranilstva, ki naj bi bila po noveli ZZK-1 upravičena do pretvorbe listin v
elektronsko obliko in hrambe le teh do pravnomočne odločitve sodišča.

ODGOVOR MJU GLEDE ZAKONA O DEJAVNOSTI SPLOŠNEGA
POMENA
Ministrstvo za javno upravo se je opredelilo do stališča Skupnosti občin Slovenije k
predlogu Zakona o opravljanju dejavnosti splošnega pomena. Odgovor MJU je dostopen
tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
27.06. / SESTANEK SOS IN MOP
V ponedeljek 27.6.2011 ob 14.00 uri bo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal
sestanek na temo 6. člena Zakona o graditvi objektov. Sestanka se bodo udeležili
predstavniki SOS.

28.06. / PREDSTAVITEV O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH
JAVNEGA NAROČANJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom vljudno
vabi na delovni posvet: PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V
POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, ki bo v torek, dne 28.06.2011, s pričetkom ob 10.00
uri, v prostorih Austria Trendhotela (dvorana Horus), Dunajska 154, Ljubljana. Vabilo in
prijavnica.
V Uradnem listu RS št. 43/2011, z dne 03.06.2011 je bil objavljen nov Zakon o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Spremembe stopijo v veljavo 03.07.2011.
Zakon v popolnosti razveljavlja trenutno veljaven Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja in prinaša v postopek revizije postopkov javnega naročanja kar nekaj novosti. Na
delovnem posvetu bodo predstavljene naslednje teme: izjeme, ki niso predmet pravnega
varstva; dopustnost pravnega varstva v postopkih JN; temeljna načela pravnega varstva v
postopkih JN; predrevizijski postopek; revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo;
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sodno varstvo.

30.06. / SESTANEK O SOFINANCIRANJU POOBLAŠČENIH MUZEJEV
V četrtek, 30.6.2011 se bo s predstavniki Ministrstva za kulturo sestala delegacija SOS. V
letošnjem letu potečejo tristranske pogodbe, podpisane s strani občin ustanoviteljic,
pooblaščenih muzejev in ministrstva za kulturo. Sporno ostaja še zmeraj določilo Zakona o
varstvu kulturne dediščine, ki govori, da država sofinancira državno javno službo v
pooblaščenem muzeju v obsegu v višini največ 80 odstotkov vseh stroškov delovanja
muzeja.

141. REDNA SEJA VLADE, 23.06.2011
OSNOVNA PLAČILA TER SPREMENLJIVI PREJEMKI DIREKTORJEV
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o določitvi najvišjih razmerij za osnovna
plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev, ki jo bo objavila v Uradnem listu
Republike Slovenije. Vlada je tudi določila neuradno prečiščeno besedilo Uredbe o določitvi
najvišjih razmerij za osnovna plačila ter višine spremenljivih prejemkov direktorjev in ga bo
objavila na svojih spletnih straneh.
Pri pregledu pogodb s poslovodnimi osebami družb v večinski lasti RS oziroma
samoupravnih lokalnih skupnosti je bilo ugotovljeno, da so dovoljene višine osnovnih plačil
v invalidskih podjetjih zelo nizke, s tem da imajo tovrstna podjetja kar nekaj posebnostih pri
poslovanju družb ter je vodenje delovnih postopkov marsikdaj oteženo. Zato je sprejeta
sprememba uredbe tako, da daje možnost uporabe višjega mnogokratnika za družbe, ki
poslujejo kot invalidska podjetja in niso v skupini ter opravljajo posamezne dejavnosti.
Mnogokratnik tako znaša v malih družbah največ 4 in v srednjih družbah največ 5. (Vir:
Vlada RS)

POROČILO O NADZORU PREHODA NA NOV PLAČNI SISTEM
Vlada RS se je seznanila tudi s končnim poročilom o nadzorih prehoda v nov plačni sistem v
javnem sektorju. Nadzori so bili izvedeni pri 250 proračunskih uporabnikih, pri čemer je bilo
pregledanih več kot 12.000 javnih uslužbencev. Finančni učinek ugotovljenih nepravilnostih
pri teh proračunskih uporabnikih je ocenjen na približno 3 mio €. Kot izhaja iz
obravnavanega poročila, se s tem končuje skoraj dvoletno obdobje izvajanja nadzorov, ki so
bili ciljani izključno na sam prehod v nov plačni sistem javnega sektorja. Ali so nepravilnosti
ob prehodu v nov plačni sistem odpravljene v celoti oziroma v kolikšni meri so odpravljene,
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bodo v nadaljevanju ugotavljali predvsem inšpektorji za plače v javnem sektorju. (Vir: Vlada
RS)

ANALIZA UČINKOV PLAČNEGA SISTEMA
Vlada RS se je seznanila z analizo učinkov in pomanjkljivosti plačnega sistema v javnem
sektorju in pooblastila vladno pogajalsko skupino za usklajevanja oziroma pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o odpravi pomanjkljivosti tega sistema.
Pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja vključujejo tako tiste, ki se nanašajo na
sistemsko ureditev plač, zlasti na Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Kolektivno
pogodbo za javni sektor in podzakonske predpise, kot tudi tiste anomalije, ki so vezane na
neustrezna razmerja v vrednotenju posameznih delovnih mest oziroma nazivov. Glede na
zaostrene makroekonomske in javnofinančne okoliščine je vlada sprejela tudi sklep, da
odprava pomanjkljivosti novega plačnega sistema v javnem sektorju ne sme povzročiti
finančnih učinkov v smislu višanja obsega sredstev za plače v javnem sektorju. Nabor
pomanjkljivosti oziroma anomalij novega plačnega sistema, ki bo posredovan v izmenjavo
reprezentativnim sindikatom javnega sektorja, predstavlja pomemben korak v smeri
realizacije dogovora med vlado in reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o ukrepih na
področju plač v letih 2011 in 2012, ki med drugim predvideva, da bodo potrebne pravne
podlage za odpravo pomanjkljivosti plačnega sistema javnega sektorja pripravljene do
konca letošnjega leta. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
JAVNI POZIV - LIFE+ 2011
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.
Višina sofinanciranja:
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost - delež finančne podpore Unije je največ 50
% upravičenih stroškov; pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz
direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 %
upravičenih stroškov.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih
stroškov.
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Za slovenske prijavitelje so predvidena sredstva v višini 5,4 mio EUR.
Rok za oddajo: do 18. julija 2011. Več info TUKAJ.

JAVNI RAZPIS ZA 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.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
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
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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. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, projektne in investicijske
dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih
agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
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.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: 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.
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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.

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.
Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50-60 % upravičenih
stroškov.
Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
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.
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Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
TUKAJ.

NAČRT PORABE
Povabilo k oddaji načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO - 1).
Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30. 6. 2011. Več info TUKAJ.

NAJAVE
-

-

Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (april 2011)
Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (maj 2011)
6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« (junij
2011)
Četrti razpis programa Srednja Evropa (junij 2011)

RAZPISI MKGP
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo naslednje razpise:
- za ukrepe diverzifikacije v nekmetijske dejavnosti,
- za podpore ustanavljanju in razvoju mikropodjetij,
- za obnove in razvoja vasi in
- za podpore za ustanavljanje in delovanje skupin proizvajalcev za leto 2011.
V okviru razpisov bo na razpolago cca 24,2 milijonov evrov. Več informacij in vsebino
razpisov najdete na tej povezavi.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SLOVENSKA DELEGACIJA V ODBORU REGIJ PONOVNO AKTIVNA
V petek 23. junija, se je v prostorih SVREZ prvič sestala Slovenska delegacija v Odboru regij.
Na svojem prvem sestanku, so se članice in člani seznanili z delovanjem evropskih institucij,
ter so imeli predstavitev delovnih teles Odbora regij. Po kratki predstavi so članice in člani
delegacije za vodjo delegacije imenovali dr. Ivana Žagarja, župana občine Slovenska Bistrica.
Nato so si članice in člani razdeli mesta v komisijah, v katerih morajo sodelovati. Zbrana
slovenska delegacija se bo naslednji teden (30. junija in 1. julija) udeležila 91. plenarnega
zasedanja Odbora regij v Bruslju. Z namenom, da bo slovenska delegacija ustrezno
zastopala tudi stališča Slovenije, je predstavnik Službe vlade za razvoj in evropske zadeve
delegaciji predstavil tudi stališča vlade RS do točk dnevnega reda 91. plenarnega zasedanja
Odbora regij. (MM)

SESTANEK ČRNOGORSKE ASOCIACIJE OBČIN IN SOS
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Danes, 24.6.2011 je v prostorih potekal sestanek predstavnikov Združenja
občin iz Črne Gore in Skupnosti občin Slovenije. V sklopu njihovega obiska
je beseda tekla o možnostih tesnejšega mednarodnega sodelovanja med
reprezentativnimi združenji in njihovimi članicami, pomoči ob pripravah na
vstop v EU ter o internem in eksternem komunikacijskem načrtu reprezentativnih združenj.
Sekretar črnogorske asociacije Rajko Golubović je prenesel želje črnogorskih občin po
tesnejšem sodelovanju s slovenskimi občinami. Sredstva programa Evropa za državljane
zaenkrat še niso dostopna za podporo takšnim bilateralnim sodelovanjem, vendar smo gosta
s programom seznanili in jim predlagali, da se kot asociacija aktivneje vključijo v aktivnosti
za dostopnost Črne gore h programu. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
KOMISIJA IN EVROPSKI PARLAMENT PREDSTAVILA REGISTER ZA
PREGLEDNOST
Evropski parlament in Evropska komisija si prizadevata dodatno izboljšati preglednost
procesa odločanja v EU, zato sta predstavila skupen javni „register za preglednost“, ki
zagotavlja več podatkov kot kdajkoli prej o akterjih, ki si prizadevajo vplivati na evropsko
politiko.
Novi register bo zamenjal register iz leta 2008 in ki že vsebuje več kot 4000 organizacij. Te
bodo v skupni „register za preglednost“ postopoma prenesene v naslednjih 12 mesecih.
Novi register bo zdaj poleg tradicionalnih lobistov zajemal tudi odvetniške pisarne,
nevladne organizacije, skupine za razmislek, torej vse organizacije ali samozaposlene
posameznike, ki si prizadevajo vplivati na oblikovanje in izvajanje politik EU. To je ključen
korak k uresničitvi cilja EU kot bolj participativne demokracije. Organizacije, ki se bodo
registrirale, bodo prav tako morale zagotoviti več podatkov kot prej, na primer število
zaposlenih, ki so udeleženi pri lobiranju, glavne zakonodajne predloge, pri katerih so
sodelovale, ter v kolikšni meri so financirane iz sredstev EU. Z vpisom v „register za
preglednost“ se bodo organizacije zavezale skupnemu kodeksu ravnanja in se tako na
primer obvezale, da se bodo vedno predstavile z imenom in subjektom, za katerega delajo,
ter da ne bodo pridobivale informacij na nepošten način. Za akterje, ki kršijo kodeks
ravnanja, so v grobem določeni tudi mehanizem za obravnavanje pritožb in ukrepi v zvezi z
njimi. (Vir: EK)

GALILEO NA POTI K URESNIČITVI
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Evropska vesoljska agencija je na prestižnem letalskem sejmu „Le Bourget“ v Parizu v
imenu Evropske komisije podpisala pogodbi za oddajo zadnjih dveh od skupno šestih
javnih naročil za evropski globalni satelitski navigacijski sistem Galileo, v vrednosti 355
milijonov evrov. S tem se bo zagotovilo formatiranje navigacijskih podatkov za satelitsko
oddajanje ter upravljanje satelitov, vključno z vzdrževanjem in pravilno umestitvijo satelitov
v orbito. Podpis teh dveh pogodb je bistven za razširjanje in zagotovitev treh začetnih
storitev programa Galileo v letu 2014. Te storitve so: osnovni signal brezplačne odprte
storitve, ki jo lahko uporabljajo vsi; regulirana javna storitev, ki je prek dveh šifriranih
signalov dostopna omejenemu krogu uporabnikov, kot so na primer vladni organi; in
storitev iskanja in reševanja za humanitarne dejavnosti iskanja in reševanja. (Vir: EK)

MOČNA SPODBUDA ZA VARČEVANJE Z ENERGIJO IN ENERGETSKO
UČINKOVITOST
Začelo se je odštevanje do uresničitve cilja 20-odstotne energetske učinkovitosti, ki si ga je
Evropa zadala za leto 2020. Če se v prihodnjih letih nič ne spremeni, bo EU svoj cilj dosegla
zgolj polovično, kar ogroža našo konkurenčnost, naš boj za zmanjšanje emisij ogljikovega
dioksida in našo varnost preskrbe.
Evropska komisija je predlagala nov sklop ukrepov za večjo energetsko učinkovitost, s
katerimi naj bi zapolnili vrzeli in EU spet usmerili na pravo pot. Komisija predlaga
enostavne, vendar ambiciozne ukrepe:
Vse države članice bodo pravno zavezane k oblikovanju načrtov varčevanja z energijo:
Distributerji energije in podjetja za maloprodajo energije bodo morali vsako leto privarčevati
1,5 % svojega obsega prodaje energije tako, da bodo izvajali ukrepe za energetsko
učinkovitost pri končnih porabnikih energije. Javni sektor naj bo zgled: Na podlagi pravne
obveznosti, da pridobivajo energetsko učinkovite objekte, proizvode in storitve, bodo javni
organi spodbujali tržni delež energetsko učinkovitih proizvodov in storitev. Obenem bodo
morali postopno zmanjšati porabo energije v svojih prostorih. Porabniki bodo lahko bolje
uravnavali svojo porabo energije z enostavnim in brezplačnim dostopom do podatkov o
porabi energije v realnem času ter o pretekli porabi energije, ki bodo temeljili na bolj
natančnih individualnih meritvah. Obenem naj bi obračunavanje temeljilo na dejanski
porabi glede na podatke iz meritev. Malim in srednje velikim podjetjem bodo na voljo
spodbude za izvedbo energetskega nadzora in širjenje najboljše prakse, medtem ko bodo
morala večja podjetja opraviti revizijo svoje porabe energije. Proizvodnja energije mora
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postati bolj učinkovita, zato je spremljanje ravni učinkovitosti novih zmogljivosti za
proizvodnjo energije, določitev nacionalnih načrtov ogrevanja in hlajenja kot podlaga za
preudarno načrtovanje učinkovitih infrastruktur ogrevanja in hlajenja, vključno s ponovno
uporabo odpadne toplote ključnega pomena. Doseči pa je potrebno tudi večje učinkovitosti z
zagotavljanjem, da nacionalni regulativni organi za energijo pri svojih odločitvah upoštevajo
merila energetske učinkovitosti, zlasti kadar potrjujejo omrežne tarife. (Vir: EK)
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