ČESTITAMO

Ob občinskem prazniku čestitamo
Občinam Benedikt, Izola, Hodoš in Mestni občini Murska Sobota. Sekretariat SOS

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
11.07. PON Izredna seja Predsedstva SOS
Nacionalni program socialnega varstva 2011-2020
12.07. TOR Delavnica – trajnostna oskrba z energijo
KAZALO
NOVIČKE SOS .......................................................... 2
SPREMEMBE OCENJEVANJA ŠKOD ..................... 2
EVIDENTIRANJE V KOMISIJO ZA PROMET .......... 2
POZIV OBČINAM - O NEZDRUŽLJIVOSTI ............. 2
NAMESTNIK VODJE UPRAVIČEN DO
POLOŽAJNEGA DODATKA ................................... 3
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS ........................... 3
PREDLOG SPREMEMB ENERGETSKEGA ZAKONA 3
PREDLOG ZUJIK .................................................. 3
UREDBA O OKOLJSKI DAJATVI ZA EMBALAŽE .... 4
OSNUTEK ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA ..... 4
UREDBA O INTERVENCIJSKIH STROŠKIH ............. 4
PREDLOG ZOFVI .................................................. 4
NACIONALNI ENERGETSKI PROGRAM ZA
OBDOBJE DO 2030 ............................................. 4
SPREMEMBE ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI ............. 4
IZKORIŠČANJE BIOMASE IZ KMETIJSTVA IN
GOZDARSTVA ..................................................... 5
POJASNILA MINISTRSTEV ....................................... 5
OBRAČUN DODATKOV IN DEL. USPEŠNOSTI ...... 5
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS .............................. 5
11.07. / IZREDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS ........ 5
11.07. / NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA
VARSTVA 2011-2020 .......................................... 5
12. 07. / TRAJNOSTNA OSKRBA Z ENERGIJO ...... 5
08.09. SREČANJE ŽUPANOV NA MOS ................. 6
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH ....................... 6

18.7. / OČISTIMO SLOVENIJO - OČISTIMO SVET! 6
NOVICE DRUGIH ..................................................... 7
PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE 7
SLOVENSKE OBČINE V ŠTEVILKAH ...................... 7
MLADIM PRIJAZNA STANOVANJSKA POLITIKA ... 8
143. REDNA SEJA VLADE, 7.7.2011 ........................ 8
SPODBUJANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN
PREDNOSTNIH NALOG ....................................... 8
SPREJETA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN
OBČIN ................................................................. 8
POROČILO O ZADOLŽENOSTI OBČIN .................. 9
BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, OIKOS .................. 9
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREB. 2010 ... 9
PROGRAM KULTURA 2007-2013 ...................... 10
KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ................ 10
DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM . 11
NAJAVE ............................................................. 12
MEDNARODNE NOVICE SOS ................................ 12
KOMISIJA ODBORA REGIJ O SOCIALNIH
STANOVANJIH .................................................. 12
SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE S
PREDSEDNICO ODBORA REGIJ ......................... 12
SESTANEK DS ZA FISKALNO DECENTRALIZ. ...... 13
DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE ......................... 13
PREDLOG EVROPSKEGA PRORAČUNA 2014-20 13
MOBILNA TELEFONIJA V TUJINI ....................... 14
DOBRA NOVICA ZA POTROŠNIKE - ŽIVILA ........ 14

NOVIČKE SOS
SPREMEMBE OCENJEVANJA ŠKOD
Na sestanku na Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR) so predstavniki SOS po
večkratnem predhodnem posredovanju uspeli doseči spremembo pri ocenjevanju škod v
primerih naravnih nesreč. SOS je v preteklem letu tudi s konkretnimi izračuni dokazovala
neučinkovitost sedanjega sistema ocenjevanja škode. Na primeru smo dokazali, da so davčne
olajšave za kmete in člane njihovih gospodarstev iz naslova škode po naravnih nesrečah v
letu 2009 na nivoju celotne države skupno znašale le pičlih 40.000 evrov. Omenjeno dejstvo
nesporno kaže na neučinkovitost dosedanjega sistema. Ob tem so na terenu škodo popisovali
številni člani občinskih komisij, zato porabili več sto ur dela, tako občinam povzročili
dodatne stroške in nenazadnje v ljudeh na nek način vzbujali lažno upanje, da bodo prejeli
tudi finančno povračilo škode. Naše utemeljitve so pri URSZR privedle do predloga
spremenjenega obračunavanja škode in sicer bo za določeno področje škodo izračunala
regijska komisija za popisovanje škode. Podatki o prizadetosti posameznih kultur se bodo
primerjali z opredeljenimi vlogami za neposredno subvencijo kmetijskih gospodarstev tako,
da na terenu ne bo več ogledov od »hiše do hiše« temveč le skupna opredelitev odstotka
poškodovanosti na določenem področju. S tem je SOS dosegla, da bo občinam prihranjeno,
tudi včasih nepotrebno, delo ter posledično stroški, na drugi strani pa bo sistem mnogo bolj
prijazen do slovenskega kmeta. (jt)

EVIDENTIRANJE V KOMISIJO ZA PROMET
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji prvi seji predsedstva sprejelo predlog
Komisije za občinsko redarstvo in SPV, da se občinsko redarstvo in Svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu razdružita ter se tako ustanovita dve samostojni komisiji.
Različno področje dela in velikost združene komisije bi namreč onemogočili kvalitetno in
ažurno delo obeh komisij. V želji po kvalitetni in ažurni zastopanosti občinskih interesov je
nujno, da se ustanovi Komisija za SPV in da le ta ne deluje skupaj s Komisijo za občinsko
redarsko službo. V skladu s sprejetim sklepom predsedstva SOS, je sekretariat SOS odprl
postopek evidentiranja v Komisijo za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Vse
zainteresirane vljudno vabimo k izpolnitvi obrazca za evidentiranje, ki smo vam ga
posredovali po elektronski pošti (v kolikor ga niste prejeli in bi se želeli evidentirati, nam to
prosim sporočite). Prva konstitutivna seja bo sklicana predvidoma v začetku meseca
septembra. Postopek evidentiranja bo zaradi letnih dopustov odprt do 16. avgusta 2011. (jt)

POZIV OBČINAM - O NEZDRUŽLJIVOSTI
Komisija za preprečevanje korupcije je nekatere izmed občin članic ponovno opozorila, da je
funkcija poklicnega župana v gospodarski družbi, ki jo je ustanovila občina in ki opravlja
dejavnost upravljanja, nezdružljiva funkcija v skladu s 27. členom Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije (UL RS, št. 45/10, 26/11, 43/11). Komisija pričakuje, da župani

prenehajo z opravljanjem dejavnosti upravljanja v takih gospodarskih družbah in da se temu
ustrezno spremenijo akti o ustanovitvi družb.
Občine prosimo za posredovanje naslednjih podatkov:
Ali ima občina ustanovljeno gospodarsko družbo, gospodarsko interesno združenje,
zadrugo, javni zavod, javni sklad, javno agencijo ali drugo osebo javnega prava v
kateri župan opravlja dejavnost opravljanja, nadzora ali zastopanja? (odgovorite z
DA ali NE)
Koliko zgoraj naštetih pravnih oseb ima občina ustanovljenih? (navedite imena in
področja dela pravnih oseb)
Kakšna je statusno-pravna oblika teh pravnih oseb? (d.o.o.,zavod,<..)
Ali ste se v okviru delovanja gospodarske družbe občine srečale s kakršnokoli
nezdružljivostjo funkcij v skladu z novim Zakonom o integriteti in preprečevanju
korupcije? (odgovorite z DA ali NE). Če ste odgovorili z DA, prosimo opišite
konkreten primer/konkretne primere<.
Kako ste občine ravnale v tovrstnih primerih? (ali ste občine spremenile akte o
ustanovitvi?, ali je odstopil župan z mesta upravljanja?,<
Podatke bomo v Skupnosti občin Slovenije zbirali zgolj za lastne potrebe, za izvedbo analize
in poimensko z imeni občinami ne bomo operirali. Samo na osnovi konkretno zbranih
podatkov in opravljenih analiz lahko namreč poskušamo zagotoviti določene spremembe.
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje ter vas lepo pozdravljamo! Odgovore nam posredujte
na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
NAMESTNIK VODJE UPRAVIČEN DO POLOŽAJNEGA DODATKA
V sekretariatu imamo na razpolago pravne podlage z vzorci sklepov za določitev
položajnega dodatka namestnika vodje. V kolikor se z vsebino slednjega želite seznaniti,
nam pišite na info@skupnostobcin.si. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG SPREMEMB ENERGETSKEGA ZAKONA!!!
MG je pripravilo predlog sprememb in dopolnitev Energetskega zakona. Besedilo predloga
je dostopno tako na spletni strani Ministrstva za gospodarstvo in Skupnosti občin Slovenije.
Pozorni bodite predvsem na določbe 481. do 506. člena. Skupnost občin Slovenije je namreč
dala glede neodplačnega zagotavljanja služnosti na MG pobudo, v skladu s katero so nam
zagotovili, da bo v novem zakonu slednje ponovno zagotovljeno odplačno. Pripombe
posredujte na info@skupnostobcin.si, najkasneje do konca julija 2011. Besedilo predloga (jt)

PREDLOG ZUJIK
Skupnost občin Slovenije je v obravnavo občinam članicam in komisiji za kulturo
posredovala predlog sprememb Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo.
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Osnutek se nahaja tudi na spletni strani SOS. Pripombe zbiramo
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 6. septembra 2011. Besedilo predloga (jt)

na

UREDBA O OKOLJSKI DAJATVI ZA ODPADNE EMBALAŽE
Predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje

okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže lahko najdete tukaj. Prosimo, da nam do
28.07.2011 pošljete vaše pripombe in predloge na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

OSNUTEK ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
V obravnavo smo prejeli Osnutek Zakona o prijavi prebivališča. Vljudno prosim, da mi vaše
pripombe posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si, najkasneje do 9. julija 2011.

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.

PREDLOG ZOFVI
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.

PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA 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
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sedaj obstoječemu in veljavnemu
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

zakonu.

Pripombe

nam

posredujte

na

IZKORIŠČANJE BIOMASE IZ KMETIJSTVA IN GOZDARSTVA
V usklajevanje smo prejeli predlog Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in
gozdarstva v energetske namene ter vas vabimo, da v sklopu javne razprave podate svoja
mnenja, stališča in predloge. Vaša mnenja nam posredujte do konca julija 2011 na naslov
info@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
OBRAČUN DODATKOV IN DELOVNE USPEŠNOSTI
V tem tednu smo s strani MJU prejeli pojasnilo glede načina obračuna delovne uspešnosti in
dodatkov v primeru odsotnosti javnega uslužbenca. Pojasnilo je dostopno na spletni strani
SOS in MJU, lahko pa ga dobite tudi po elektronski pošti, v kolikor nam to sporočite. (jt)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
11.07. / IZREDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V ponedeljek se bo v Celju sestalo predsedstvo SOS na izredni seji in obravnavalo predloga
Rebalansa proračuna RS za leto 2011.

11.07. / NACIONALNI PROGRAM SOCIALNEGA VARSTVA 2011-2020
Vabimo vas, da se udeležite posveta na tematiko predloga Nacionalnega programa
socialnega varstva 2011-2020, ki bo potekal v ponedeljek 11. 7. 2011, od 10.00 ure dalje, v
Modrem salonu Grand hotela Union, Miklošičeva 1 v Ljubljani, v organizaciji MDDSZ,
Socialne zbornice Slovenije in Skupnosti in združenja občin Slovenije. Posvet bo predvidoma
trajal do 13.30 ure. Prijavnico, prosimo, posredujete na naslov maja.meglic@gov.si, najkasneje
do 8.7.2011. Vabilo in prijavnica.

12. 07. / DELAVNICA – TRAJNOSTNA OSKRBA Z ENERGIJO
Vsem občinam, svetnicam in svetnikom smo poslali vabilo s programom in prijavnico na
delavnico Konvencija županov in postopki za pripravo akcijskega načrta za trajnostno
oskrbo z energijo (SEAP), ki bo 12. julija 2011 ob 9.30 uri na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani, na Dunajski 18. Na delavnici želimo spodbuditi izmenjavo izkušenj med občinami,
ki so se zavezale k trajnostnemu ravnanju z okoljem in energijo. Na delavnico vabimo
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županje in župane občin in občinske strokovne službe, ostale predstavnike lokalnih
skupnosti in drugo zainteresirano strokovno javnost. Kotizacije za udeležbo na delavnici ni.
Udeleženci delavnice lahko brezplačno parkirajo na notranjem dvorišču Gospodarskega
razstavišča. Informacije in prijave do 8. julija sprejemajo: Katja Repič, Gradbeni inštitut
ZRMK, tel.: 01/ 280 8 544, fax: 01/280 8 451, e-mail: katja.repic@gi-zrmk.si, Erika Osolnik, tel.:
01/280 8 401, e-mail: erika.osolnik@gi-zrmk.si. Vabilo najdete na tej povezavi. (SK)

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
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)

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
18.7. / OČISTIMO SLOVENIJO -- OČISTIMO SVET!
Leto 2012 se nezadržno bliža. Takrat bo prišel konec sveta, kakršnega smo poznali. Ne, ne bo
nam padel klavir na glavo, ampak bomo združeni prostovoljci z vseh koncev sveta množično
čistili svojo domovino in naredili konec brezglavemu izkoriščanju naravnih virov in
nezadržni rasti naše lastne gore smeti. Imamo en planet in ta je enostavno premajhen za tako
veliko 'goro'. Njeno rast lahko ustavimo samo ljudje sami. Združeni smo močnejši, zato
tokrat čistimo GLOBALNO! Let's do it Word! Vse več nas je takih, ki vemo, da ljudje lahko
delamo pozitivne premike, ne da bi spraševali za dovoljenje in pohlevno čakali nanj.
Sedemnajstega aprila lani je 270.000 Slovencev z lastnim zgledom pokazalo, da so
pripravljeni nekaj narediti za lepšo, boljšo, čistejšo državo. En dan je bil dovolj, da se je
marsikaj spremenilo za vedno.
24. marca 2012 se pripravlja nova akcija - čistili bomo v navezi z akcijo Očistimo Svet 2012
(World Cleanup 2012). Projektu se je do zdaj aktivno pridružilo že več kot 40 držav, ekipa pa
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se oblikuje še v desetinah drugih držav. To bo največja okoljska akcija v zgodovini Zemlje!
Slovenija nima le talenta, ima tudi okoljsko in družbeno odgovornost in prostovoljsko
kulturo. Pokazali smo, da se znamo tudi povezati.
Vse te naše talente želimo v presežkih združiti v okviru akcije Očistimo Slovenijo 2012. Zato
vas vabimo na prvo srečanje prostovoljcev, ki bo 21. julija 2011 ob 18.00 v Hiši Evropske
unije, Breg 14 v Ljubljani. Dobrodošel je vsakdo, ki želi na kakršen koli način postati del
najbolj navdihujočega projekta na svetu ta hip. Veliko lahko prispevate tudi, če to sporočilo
posredujete vsem, ki bi po vašem mnenju želeli pomagati. Zaradi omejenih prostorskih
kapacitet je treba udeležbo na sestanku sporočiti ekipi Očistimo Slovenijo 2012 na
info@ocistimo.si do vključno 18. 07. 2011.

NOVICE DRUGIH
PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE
Medresorska delovna skupina, ki jo je imenovala Vlada Republike Slovenije je pripravila
osnutek Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2012-2016. Pripombe, predloge in stališča nam posredujte do četrtka, 28. julija 2011
na info@skupnostobcin.si. Besedilo predloga resolucije (jt)

SLOVENSKE OBČINE V ŠTEVILKAH – INTERAKTIVNO
Statistični urad RS objavlja statistične podatke tudi na lokalni ravni. Če vas zanima, po čem
se slovenske občine razlikujejo, po čem izstopajo ali kaj imajo skupnega<, ste vabljeni k
ogledu elektronske publikacije Slovenske občine v številkah. Vsaka občina je predstavljena
s kratkim člankom, v katerem so opisani izbrani statistični podatki in tudi kazalniki (za leto
2009); zadnji omogočajo primerjavo z drugimi občinami. Enake vsebine, le v širšem obsegu,
so na voljo še v obliki tabel. Osnovno demografsko sliko občine (starostno in spolno sestavo
prebivalstva) je mogoče razbrati iz prebivalstvene piramide. Povezave v besedilih o
posameznih občinah usmerijo uporabnika k vsebinsko širšim in poglobljenim tematskim
člankom. V njih so uporabljeni raznovrstni nazorni prikazi podatkov – komentar, karte in
tabele. Na svojih spletnih straneh lahko ob citiranju vira uporabite povezavo do celotne
publikacije ali le do posamezne občine. Podatki na različnih prostorskih ravneh so dostopni z
enega mesta preko različnih interaktivnih orodij. Vsa so dostopna na spletni strani
geostatističnega portala Na podatkovnem portalu SI STAT pa je vrsta podatkov v
tabelarični obliki. Statistični urad RS vas vljudno vabi k ogledu in uporabi.
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MLADIM PRIJAZNA STANOVANJSKA POLITIKA
Prejeli smo sklep Sveta Vlade RS za mladino, ki mu predseduje minister Igor Lukšič. Svet
Vlade RS predlaga, da SVLR, SOS in ZOS lokalne skupnosti obveže k oblikovanju mladim
naklonjene

stanovanjske

politike,

temu

ustreznem

upravljanju

s

stanovanjskimi

nepremičninami v občinski lasti, k ugodnejšem določanju obsega neprofitnih stanovanj in
podeljevanja subvencij za najemnine in prve nakupe stanovanj za mlade ter k zmanjševanju
pomena prijave stalnega bivališča, predvsem pri dostopu do neprofitnih stanovanj in javnih
otroških vrtcev. (sk)

143. REDNA SEJA VLADE, 7.7.2011
SPODBUJANJE RAZVOJNIH PROGRAMOV IN PREDNOSTNIH NALOG
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o postopku, merilih in načinih dodeljevanja
sredstev za spodbujanje razvojnih programov in prednostnih nalog. Podlaga za uredbo je
bila določena z Zakonom o spremembah in dopolnitvah zakona o javnih financah (Uradni
list RS, št. 107/10 z dne 29.12.2010). Do uveljavitve navedenega zakona so se sredstva iz
proračuna lahko dodeljevala na podlagi veljavnega pravilnika, ki ureja izvrševanje
proračuna Republike Slovenije oziroma na podlagi postopkov javnih razpisov, ki so določeni
s posebnim zakonom (na primer Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo). Zato v 1.
členu uredba izrecno določa, da se uredba ne uporablja, če je postopek izvedbe javnega
razpisa določen s posebnim zakonom. To izhaja že iz same hierarhije pravnih aktov, določba
je dodana v izogib pravni negotovosti posameznih neposrednih uporabnikov proračuna.
Uredba ne razveljavlja 12. poglavja Pravilnika, posledično pa to pomeni, da je mogoče
sredstva iz državnega oziroma občinskega proračuna še vedno dodeljevati po tem
pravilniku, vendar le v primerih, kadar NE gre za t.i. razvojne programe in prednostne
naloge. Odločitev o tem, kateri postopek se uporabi, sprejme neposredni proračunski
uporabnik ob upoštevanju opredelitev razvojnih programov in prednostnih nalog v skladu z
Zakonom o javnih financah in to uredbo. (Vir: Vlada RS)

SPREJETA PREMOŽENJSKA BILANCA DRŽAVE IN OBČIN
Vlada Republike Slovenije je sprejela Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na
dan 31. 12. 2010.
Konsolidirana premoženjska bilanca države in občin je akt vlade, v katerem je prikazano
konsolidirano stanje premoženja države in občin na dan 31. decembra preteklega leta.
Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin se izdela na podlagi podatkov iz bilanc
stanja in poslovnih knjig. Vlada vsaki dve leti ob zaključnem računu državnega proračuna
predloži državnemu zboru tudi konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin.
Zadnjič jo je predložila za stanje na dan 31. 12. 2009, zato je letos za stanje na dan 31. 12. 2010
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ne predlaga.
Gradivo obsega obrazložitev Konsolidirane premoženjske bilance države in občin na dan 31.
12. 2010, Metodologijo priprave premoženjskih bilanc za leto 2010, Primerjavo konsolidiranih
premoženjskih bilanc za leti 2009 in 2010, Konsolidirano premoženjsko bilanco države in
občin na dan 31. 12. 2010, Seznam neposrednih in posrednih proračunskih uporabnikov,
vključenih v Konsolidirano premoženjsko bilanco države in občin na dan 31. 12. 2010. (Vir:
Vlada RS)

POROČILO O ZADOLŽENOSTI OBČIN
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o stanju zadolženosti občin in pravnih
oseb javnega sektorja na ravni občin na dan 31.12.2010.
Pri pripravi poročila so bili uporabljeni podatki o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb
javnega sektorja na ravni občin na dan 31.12.2010 in 31.12.2009, ki jih Ministrstvo za finance
zbira na podlagi Zakona o javnih financah in Pravilnika o poročanju. Na osnovi tako
pridobljenih podatkov je ministrstvo pripravilo tabele, iz katerih je razvidno, da:
-

se je zadolženost občin v lanskem letu, v primerjavi s predhodnim letom, povečala za 21,9
% in je znašala 556 mio evrov;
se ni povečal samo obseg celotne zadolženosti, povečalo se je tudi število občin, ki so
zadolžene, tako da ob koncu leta samo 26 občin ni imelo nobene zadolžitve;
znotraj celotne zadolženosti večinski del predstavljajo dolgoročni krediti za izvrševanje
proračuna za investicije;
kljub povečanemu obsegu zadolževanja, stanje ni kritično, saj povprečna zadolženost
občin, ki so se lani zadolžile, znaša 5,43 % njihovih prihodkov (zakonska meja je 8 %);
večina dolga slovenskih občin odpade na tri statistične regije, in sicer Osrednjeslovensko,
Podravsko in Savinjsko. Najmanjšo zadolženost izkazujeta Zasavska in Goriška regija.
Ministrstvo za finance si v okviru svojih zakonskih pristojnosti ves čas prizadeva za
vsestransko, ažurno in strokovno sodelovanje in komuniciranje z lokalnimi skupnostmi.
Temu bo služila tudi nova spletna aplikacija za spremljanje zadolževanja občin in pravnih
oseb javnega sektorja na ravni občin. Njena izdelava je v zaključni fazi. Po uvedbi te
aplikacije bo ministrstvo lahko kvalitetnejše in hitreje izračunavalo možen obseg zadolžitve
posamezne občine in spremljalo preseganje oz. ne-preseganje zakonske omejitve možnega
zadolževanja občin. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
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Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30. 06. 2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 05. 06. 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.
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
na 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
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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,
- 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.
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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.

NAJAVE
- UKrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 - oktober 2011
- UKrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 - junij 2011
- 6. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« - sept. 2011
- Četrti razpis programa Srednja Evropa - junij 2011

MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE S PREDSEDNICO ODBORA REGIJ
V času od 30. junija do 1. julija se je slovenska delegacija v Odboru regij udeležila 91.
Plenarnega zasedanja v Odboru regij. Pred zasedanjem, so se novi člani v slovenski delegaciji
sestali s predsednico Odbora regij Mercedes Bresso, s katero so se pogovarjali o podpori
slovenske

delegacije

ciljem

Odbora regij. Izpostavila je
predvsem

podporo

pri

finančni perspektivi 2014-2020
v kateri je potrebno zagotoviti
potrebna sredstva za lokalne
skupnosti.

Z desne: Mitja Meršol, dr. Ivan
Žagar, Mercedes Bresso, Barbara
Žgajner Tavš, Andreja Potočnik,
Peter Bossman in Anton Kokalj,

KOMISIJA ODBORA REGIJ O SOCIALNIH STANOVANJIH
Članice in člani komisije, med katerimi je bila tudi slovenska predstavnica v Odboru regij
Andreja Potočnik (podžupanja občine Tržič), so na seji komisije za ekonomsko in socialno
politiko pozdravili, da je Evropa stanovanjsko politiko prepoznala kot ključno področje
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Evropske unije. Da bi se v prihodnje preprečili nepremičninski baloni, članice in člani tudi
predlagajo boljšo zaščito potrošnikov pri najemanju hipotekarnih kreditov. V nadaljevanju so
članice in člani obravnavali še predlog o skupni konsolidirani osnovi za davek od dohodkih
pravnih oseb, ter vlogo lokalnih in regionalnih oblasti pri doseganju ciljev 2020. Gradivo
sestanka komisije najdete tukaj. (MM)

SESTANEK DS ZA FISKALNO DECENTRALIZACIJO PRI NALAS
Med 11. in 12 julijem bo Skupnost občin Slovenije gostila sestanek delovne skupine za
fiskalno decentralizacijo pri mreži asociacij lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).
Na sestanku bodo prisotni razpravljali o nadaljevanju projekta Analize občinskega
zadolževanja v državah mreže NALAS. V sklopu projekta, ki je imel namen projekta
izmenjati najboljše izkušnje v regiji jugovzhodne Evrope, na področju dolžniškega
financiranja in upravljana kompleksnih investicijskih projektov in tako podpreti razvoj
zmogljivosti tako razvitih, kot manj razvitih lokalnih skupnosti. Tako pridobljene informacije
naj bi vodile tudi k predlogom sprememb zakonov in predpisov, ki omejujejo zadolževanje
občin v nekaterih državah. Sestanka se bo udeležila kot predstavnica SOS tudi Vilma
Milunovič iz MO Koper in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. (bh in MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
PREDLOG EVROPSKEGA PRORAČUNA 2014-2020
30. junija je Evropska komisija objavila predlog proračuna 2014-2020, v katerem se je po izjavah
Komisije poizkušala odzvati na dosedanje težave in prihodnje potrebe. V obvestilu za javnost
so zapisali da so v središču projekti, ki jim je mogoče s prednostnim financiranjem na ravni EU
zagotoviti resnično dodano vrednost. Med njimi je na primer instrument za povezovanje
Evrope, s katerim se bodo financirala čezmejna energetska in prometna omrežja ter
informacijsko-tehnološka infrastruktura, s čimer se bo okrepila hrbtenica notranjega trga.
Precej več denarja bo namenjenega raziskavam in inovacijam za povečanje konkurenčnosti
Evrope. Prav tako je več sredstev predvidenih za evropsko mladino. To je le nekaj novih
elementov iz predloga Komisije. Zaradi tega pa ta inovativni proračun EU ni razdrobljen:
celotni predlagani znesek za naslednjih sedem let je 1,025 milijarde evrov v odobritvah za
prevzem obveznosti (kar je 1,05 % BND EU) in 972,2 milijarde evrov (kar je 1 % BND EU) v
odobritvah za plačila.
Po predlogu proračuna bi bilo za strukturne sklade namenjeno 376 milijard €. V navedenem
znesku je vključena ekonomska, socialna in teritorialna kohezija.
V Evropskem skladu za regionalni razvoj bo namenjen lokalnem in regionalnem razvoju s
sofinanciranjem investicij v raziskave in razvoj, bodo podpirale inovacije, boju proti
podnebnim spremembam, okolje, energijo in transportno infrastrukturo ter trajnostni urbani
razvoj. V nasprotju s sedanjim proračunom, bodo navedene investicije lahko sofinancirane
(ob razpisih) tudi iz finančnih inštrumentov kot na primer iz lokalnih razvojnih skladov.
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MOBILNA TELEFONIJA V TUJINI
Bruselj, 6. julij 2011 – Evropska komisija je predstavila predlog dolgoročne rešitve glede
vztrajno visokih stroškov uporabe mobilnih telefonov in drugih mobilnih naprav med
potovanjem po EU (gostovanje). S predlagano neposredno zavezujočo uredbo bi se prvič
uvedli strukturni ukrepi za spodbujanje konkurence in sicer tako, da bi se potrošnikom s
1. julijem 2014 po želji omogočila izbira cenejše pogodbe za gostovanje, ki bi bila neodvisna od
njihove pogodbe za nacionalne mobilne storitve, pri tem pa bi lahko uporabljali isto telefonsko
številko. Poleg tega bi predlog mobilnim operaterjem (vključno s t.i. navideznimi mobilnimi
operaterji, ki nimajo lastnih omrežij) podelil pravico do uporabe omrežij drugih operaterjev v
drugih državah članicah po reguliranih grosističnih cenah in tako spodbudil več operaterjev k
nastopu na trgu gostovanj. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

DOBRA NOVICA ZA POTROŠNIKE - ŽIVILA
Evropski parlament je pred kratkim sprejel uredbo o informacijah o živilih za potrošnike. Moč
potrošnikov bo med drugim okrepljena z uvedbo: minimalne velikosti črk za obvezne
informacije, da se izboljša čitljivost za potrošnike; obveznih informacij o hranilni vrednosti, ki
potrošnikom pomagajo prepoznati živila, ki ustrezajo njihovim osebnim željam ali
prehranskim potrebam; obveznih informacij o alergenih na predpakiranih živilih,
nepredpakiranih živilih in živilih, ki se prodajajo v restavracijah, da lahko potrošniki bolje
varujejo svoje zdravje; obveznega označevanja države porekla za svinjsko, ovčje in kozje meso
ter perutnino. Uvedba pravnega okvira za prostovoljno navajanje porekla bo pomagala
preprečiti tveganje za zavajanje potrošnikov in zagotovilo enake konkurenčne pogoje za
nosilce živilske dejavnosti. (Vir: Obvestila za javnost EU, jv)
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