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NOVIČKE SOS
IZREDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS GLEDE REBALANSA PRORAČUNA
RS ZA 2011
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je 11. julija 2011 v Celju sestalo na izredni seji,
zaradi sicer neuradnega predloga rebalansa proračuna RS za leto 2011. Kljub zelo kratkemu
roku sklica izredne seje (iz petka na ponedeljek), je sklepčnost predsedstva pokazala na
resnost in odgovornost do pereče problematike. V zvezi z obravnavnim predlogom je
predsedstvo ugotovilo, da navkljub določilom tako Zakona o lokalni samoupravi kot Zakona
o financiranju občin skupnost kot reprezentativna asociacija občin ni bila obveščena o
predlogu rebalansa proračuna za leto 2011, niti povabljena k nujnemu usklajevanju finančnih
sredstev za občine. Predsedstvo je opozorilo, da se županje in župani občin članic zavedajo
težkega finančnega in gospodarskega stanja v državi, vendar ali prav zato pričakujejo dialog
z državno stranjo v zvezi s sredstvi, ki bodo občinam na razpolago do konca tega leta. V
kriznih časih, ki zahtevajo odpovedovanje je tak dialog še pomembnejši, saj vzpostavlja
temeljno platformo za skupno in dogovorno reševanje krize. Skupnost občin Slovenije je na
predsednika Vlade RS naslovila zahtevo po nujnem usklajevalnem sestanku z njim ter z
ministrom za finance, dr. Francetom Križaničem, na katerem bi predstavnikom
reprezentativnih asociacij predstavili predlog rebalansa državnega proračuna za leto 2011 ter
dogovorili možne ukrepe. Po zaključeni izredni seji, je potekala še novinarska konferenca,
kjer so predsednik SOS in drugi člani predsedstva predstavili stališča medijem. Več o sklepih
z izredne seje< (SK)

SOS IN ZOS SKUPAJ O REBALANSU
Po pogovoru z ministrom za finance dr. Francetom Križaničem, ki se je zaključil brez
sprejetih dogovorov in stališč, so se predstavniki in predstavnice obeh asociacij dogovorili za
skupno stališče do predloga rebalansa za leto 2011. V stališču sta med drugim zapisali tudi,
da se obe asociaciji, tako Skupnost občin Slovenije kot Združenje občin Slovenije zavedata
resnosti gospodarske krize in zahteve po konsolidaciji javnih financ, ki zahteva varčevanje
na vseh ravneh. Prav zaradi nujnosti porazdelitve bremena varčevanja, obe asociaciji
soglašata, da se delež finančnih sredstev za sofinanciranje investicij občin po 21. in 23. členu
Zakona o financiranju občin (ZFO) z rebalansom proračuna za leto 2011 zmanjša do 20% z
zamikom izplačil za zmanjšana sredstva do marca 2012 upoštevaje dinamiko izvajanja
sofinanciranih investicij, vendar s potrebnim zagotovilom, da to zmanjšanje ne bo vplivalo
na obseg sredstev iz tega naslova v naslednjih letih. Ob tem je potrebno z ustreznimi ukrepi
Vlade, spremembami ZIPRS-a oziroma pogojev sofinanciranja zagotoviti, da se tem
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spremembam prilagodi možnost in dinamika izvajanja teh investicij. Več na naši spletni
strani.(jv)

MINISTRSTVO ODGOVARJA NA VPRAŠANJE POMOČI NA DOMU
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je na sekretariat Skupnosti občin Slovenije
posredovalo odgovor na protest skupnost glede prenehanja subvencioniranja zaposlitev za
izvajanje pomoči na domu. V odgovoru pojasnjujejo, da se je skozi projekt aktivne politike
zaposlovanja želelo spodbujati razvoj pomoči na domu ter se tudi pomagalo težje
zaposljivim osebam, da so se s pomočjo državne subvencije zaposlile za določen čas. Pravijo
tudi, da je ta sredstva koristilo 60% občin, ki izvajajo pomoč na domu, medtem, ko ostale ne.
Trdijo tudi, da so bile cene storitve v teh občinah za uporabnike nekoliko višje, vendar za
manj kot 1 euro. Poudarili so, da je problem podaljšanja subvencij za namene aktivne politike
zaposlovanja pri istih osebah, ki so že zaposlene, da s tem krši delovno pravna zakonodaja.
(jv)

NOVOSTI GLEDE PRENOSA KADRA NA CSD
Na tem mestu lahko najdete pojasnila in usmeritve glede prenosa kadra iz občin na centre za
socialno delo, ki smo ga prejeli s strani MDDSZ. (jv)

VPRAŠALNIK - PRIPRAVLJENOST ZA SPLETNA USPOSABLJANJA
SOS v okviru novega projekta IEE Covenant capaCITY trenutno dela na programu
usposabljanja, ki bo prilagojen za predstavnike lokalnih skupnosti. V ta namen smo občine,
kot partnerji na projektu in koordinatorji za Slovenijo prosili, da izpolnijo priloženi
vprašalnik. Izpolnjevanje zahteva manj kot 10 min časa. Za odgovore smo še posebej
zaprosili župane ali podžupane, kot oblikovalce politik in občinske uslužbence, ki se
ukvarjajo z energijo / podnebnimi vprašanji. Vprašalnik vsebuje štiri sklope, Splošne izkušnje
z internetom, elektronskim izobraževanjem in Web 2.0 orodji; želene oblike izobraževanja;
Elementi za iskanje virov za usposabljanje oz. učenje in Tehnična oprema na voljo. Vaši
odgovori nam bodo pomagali oblikovati program tako, da bodo usposabljanja, čim bolj
prilagojena vašim potrebam. Pri tem še dodajamo, da bomo z rezultati ankete tudi v
Sekretariatu SOS seznanjeni s stanjem ne samo za potrebe tega projekta, temveč tudi za
morebitne organizacije spletnih usposabljanj ali drugih spletnih aktivnosti v okviru SOS v
prihodnosti. Vprašalnik je v angleškem jeziku, objavili pa smo tudi delovno slovensko
različico. Prosimo vas, da vprašalnik izpolnite v angleški verziji, saj odgovore posredujemo
partnerjem

v

tujino.

Vljudno

prosimo,

da

izpolnite

in

pošljite

obrazec

na

sasa.kek@skupnostobcin.si do 20. julija 2011.
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU
PREPREČEVANJA IN ZATIRANJA KRIMINALITETE
V usklajevanje smo prejeli osnutek Resolucije. o nacionalnem programu preprečevanja in
zatiranja kriminalitete za obdobje 2012 – 2016. Vaše pripombe in predloge nam lahko
posredujete na naslov info@skupnostobcin.si do 28.7.2011.

PREDLOG SPREMEMB ZAKONA URESNIČEVANJU JAVNEGA
INTERESA ZA KULTURO
V usklajevanje smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo. Pripombe, mnenja in predloge bomo zbirali do 6.
septembra 2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

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.
Osnutek

se

nahaja

tudi

na

spletni

strani

SOS.

Pripombe

zbiramo

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 6. septembra 2011. Besedilo predloga (jt)

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.

UREDBA O INTERVENCIJSKIH STROŠKIH
V usklajevanje smo prejeli Uredbo o intervencijskih stroških. Pripombe je potrebno
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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
sedaj obstoječemu in veljavnemu zakonu. Pripombe nam posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

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 DELOVNE USPEŠNOSTI IN DODATKOV V ČASU
ODSOTNOSTI JU
Pojasnilo MJU glede načina obračuna delovne uspešnosti in dodatkov v primeru odsotnosti
javnega uslužbenca lahko najdete na tem mestu.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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
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
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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
4. VESTNIK KPK
Tukaj lahko najdete četrto številko KPK vestnika. Tema meseca je tokrat uporaba
protikorupcijske klavzule, preberete pa lahko tudi o letnem poročilu komisije, novostih na
področju izdelave načrtov integritete, organizaciji konference z nevladno organizacijo
CNVOS in še marsikaj.

146. REDNA SEJA VLADE
REBALANS PRORAČUNA ZA 2011
Vlada Republike Slovenije je sprejela Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za
leto 2011, ki ga bo do naslednje seje še redakcijsko uskladila skladno z razpravo na seji.
Državni proračun za leto 2011 je bil sprejet konec novembra 2010. Ob pripravi le-tega so bili
upoštevani takrat znani podatki in ocene glede globalne makroekonomske situacije, vendar
se ocene in podatki, ki jih zaznavamo v prvi polovici leta 2011, razlikujejo od upoštevanih
ocen. Vlada RS se zaveda pomembnosti javnofinančne stabilnosti celotne Evrope, ki je hkrati
tudi jamstvo za finančno stabilnost Slovenije. S predlogom rebalansa se zagotavlja
javnofinančna stabilnost in zadostna sredstva in pravne podlage, ki bodo omogočile aktivno
udeležbo Slovenije pri zagotavljanju zaščite finančne stabilnosti v evroobmočju. Za dosego
teh dveh ciljev se upoštevaje nižje javnofinančne prihodke od prvotno načrtovanih, prilagaja
višina javnofinančnih odhodkov tako, da se nivo primanjkljaja državnega proračuna v
deležu BDP ohranja skoraj na istem nivoju, prav tako pa Slovenija še vedno sodeluje tudi v
aktivnostih, ki se vodijo v okviru Evropske unije oziroma evroobmočja z namenom
zagotavljanja pomoči Helenski republiki z namenom zagotavljanja zaščite finančne
stabilnosti v evroobmočju. (Vir: obvestila za javnost Vlade RS)

UKREPANJE V ZVEZI Z NEURJEM
Vlada RS se je seznanila z informacijo o ukrepanju in posledicah neurja s točo 11. julija 2011 v
osrednjem in vzhodnem delu države in sprejela sklep, da za pomoč najbolj prizadetim
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občinam iz proračunske rezerve nameni 250.000 evrov. Neurja 11. julija zvečer so bila
napovedana že v dopoldanskem času. Prizadela so predvsem del zahodne Štajerske,
Kozjansko, Obsotelje, Laško, Štore, Šentjur, Posavje, Brežice in Podravje. Najbolj prizadete
občine so Kozje, Bistrica, Podčetrtek in Brežice. V teh občinah so bili aktivirani štabi Civilne
zaščite, predvsem pa gasilci. Pomoč iz državnih rezerv je bila potrebna le v Kozjem in Bistrici
ob Sotli, in sicer s pokrivnim materialom (folija). Na območju zahodne Štajerske je prizadetih
okoli 1.625 ha, od kultur pa koruza, žita, buče, travinje, sadje, vinogradi in podobno. Stopnja
poškodovanosti je med 30 in 100 odstotki. V Posavju je prizadetih okoli 811 ha, druga
območja so manj prizadeta. V Posavju ocenjujejo 100-odstotno poškodovanost koruze,
vrtnin, žit in jabolk. Površine in poškodovanost so dokumentirale regijske komisije za
ocenjevanje škode ob naravnih nesrečah. Na tej podlagi se bo s pomočjo podatkov iz baz
podatkov Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja izračunalo
predhodno oceno škode, ki bo osnova kmetijskemu resorju za ukrepe tekoče kmetijske
politike. (Vir: obvestila za javnost Vlade RS)

POTRDITEV SPREMEMB ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI
Vlada RS je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli in
ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru RS.
S spremembami in dopolnitvami ZOsn se želi uvesti zgodnejše poučevanje prvega tujega
jezika in poučevanje drugega tujega jezika kot neobveznega izbirnega predmeta od četrtega
razreda dalje in na ravni zakona urediti posebnosti osnovnošolskega izobraževanja učencev s
posebnimi potrebami. Z uvajanjem številčnega ocenjevanja v tretji razred se ohranja
ravnotežje v pomembnosti posameznih predmetov in upošteva individualne razlike med
učenci. Z uvajanjem določenih neobveznih izbirnih predmetov že v drugem obdobju se
zasleduje cilj ustvariti pogoje za razvijanje specifičnih interesov in kompetenc učencev. Z
drugačno umestitvijo nacionalnega preverjanja znanja bodo dane možnosti za uporabo
rezultatov pri spremljanju kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Novela zakona daje
poudarek načelu enake dostopnosti znanja za vse učence. Rešitve, ki jih prinaša zakon se
odražajo tako na vsebinskem kot tudi na organizacijskem področju. Načelo fleksibilnosti v
vseh obdobjih omogoča prožnejšo organizacijo vzgojno-izobraževalnega procesa glede na
specifične interese in potrebe učencev. S predlaganimi ukrepi se bo načelo pravičnosti
uveljavljalo v smeri zagotavljanja enakih možnosti na vseh ravneh, kar pomeni, da vsi
udeleženci pridobivajo temeljno znanje, najboljšim na nekem področju pa se omogoča, da
polno izkoristijo svoje zmožnosti oziroma nadarjenost. (Vir: obvestila za javnost Vlade RS)
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UREDBA O IZVAJANJU UREDBE (ES) O SNOVEH, KI TANJŠAJO
OZONSKI PLAŠČ
Vlada RS je na današnji seji sprejela izdaja Uredbo o izvajanju Uredbe (ES) Evropskega
parlamenta in Sveta o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.
Ozonu škodljive snovi v skladu z zakonom o kemikalijah štejejo za nevarne snovi, zato so
njihova proizvodnja, shranjevanje in dajanje v promet na podlagi zakona o kemikalijah že v
pristojnosti ministrstva, pristojnega za kemikalije. UKRS bo na podlagi predpisov o
kemikalijah izdajal dovoljenja za izdelovanje nadzorovanih snovi za laboratorijsko in
analitsko uporabo, skladiščenje halonov in preseganje obračunskih ravni proizvodnje in pri
tem sodeloval z Evropsko komisijo. V Sloveniji ne pričakujemo proizvodnje ozonu škodljivih
snovi, zato bo najpomembnejša naloga UKRS zlasti evidentiranje obstoječih uporabnikov
halona, izdaja dovoljenj za njegovo hrambo in uporabo ter skrb za postopno opuščanje rabe
in odstranitev zalog. Zato je tudi predlagano, da obstoječi uporabniki halona v roku 6
mesecev od uveljavitve uredbe pri UKRS priglasijo svoje zaloge halona in pridobijo
dovoljenje za njegovo skladiščenje. (Vir: obvestila za javnost Vlade RS)

PODOBMOČJA ZARADI UPRAVLJANJA S KAKOVOSTJO ZUNANJEGA
ZRAKA
Vlada RS je sprejela Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka.
Zaradi preseganj mejnih vrednosti PM10 je določenih 6 podobmočij. Sklep začne veljati 1.
avgusta 2011.
Oznaka podobmočja
SI11
SI21
SI22
SI31
SI32
SI41

Obseg podobmočja
Območje Mestne občine Murska Sobota
Območje Mestne občine Celje
Območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje
ob Savi
Območje Mestne občine Kranj
Območje Mestne občine Novo Mesto
Območje Mestne občine Nova Gorica

Sklep bo skupaj z Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in
podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka, ki prav tako začne veljati 1. avgusta
2011, omogočil razglasitev nekaterih območij Slovenije za degradirana območja, in sicer:
zaradi onesnaženosti s PM10: podobmočja SI11, SI21, SI22, SI31, SI32, SI41 ter aglomeraciji SIL
(Mestna občina Ljubljana) in SIM (Mestna občina Maribor), zaradi prekomerne
onesnaženosti zunanjega zraka z arzenom in kadmijem: Cono SI2e, ki je določena v odredbi
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in zajema območje Občine Črna na Koroškem. Jeseni 2011 bo zaradi onesnaženosti s PM 10 za
degradirano območje razglašeno območje Zasavja. Razglasitev degradiranega območja bo
uveljavljeno z določbo v Uredbi o načrtu za kakovost zunanjega zraka na območju občin
Trbovlje, Zagorje ob Savi in Hrastnik, kjer bodo hkrati sprejeti tudi ukrepi za zmanjšanje
onesnaženosti zunanjega zraka s PM10. (Vir: obvestila za javnost Vlade RS)

SKLEP O USTANOVITVI JAVNEGA ZAVODA TRIGLAVSKI NARODNI
PARK
Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Triglavski narodni park. S tem
sklepom Republika Slovenija usklajuje delovanje javnega zavoda Triglavski narodni park (v
nadaljevanju: zavod) z določbami Zakona o Triglavskem narodnem parku, ureja njegov
status, razmerja med ustanoviteljem in zavodom ter temeljna vprašanja o organizaciji,
delovanju in financiranju zavoda. Zakon o Triglavskem narodnem parku je v 36. členu uredil
upravljanje narodnega parka na enak način, kot je potekalo do njegove uveljavitve, in sicer je
določil, da Triglavski narodni park upravlja javni zavod. Ustanovitelj javnega zavoda je
Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvaja Vlada Republike
Slovenije. Ime zavoda je Javni zavod Triglavski narodni park, sedež zavoda je Bledu,
poslovni naslov zavoda pa je Ljubljanska cesta 27. (Vir: obvestila za javnost Vlade RS)

POROČILO O IZVAJANJU OP ZA ZMANJŠEVANJE IZPUSTOV
TOPLOGREDNIH PLINOV
Vlada RS je sprejela Drugo poročilo o spremljanju izvajanja Operativnega programa
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1). Poročilo se nanaša na
uresničevanje revidiranega programa, ki ga je Vlada Republike Slovenije sprejela julija 2009
in vključuje obdobje od aprila 2010 do februarja 2011. OP TGP-1 določa 24 celovitih ukrepov,
ki so podrobneje razčlenjeni v 86 ukrepov oz. instrumentov posameznih resorjev (11
ministrstev in vladnih služb; pri samem izvajanju pa sodeluje še več resorjev). Izvajanje
ukrepov, določenih v OP TGP-1, se spremlja na letni ravni. Iz poročil posameznih resorjev je
razvidno, da se je v letu 2010 večina celovitih ukrepov – 15 – izvajala delno zadovoljivo, šest
pa zadovoljivo. Izvajanje treh celovitih ukrepov je ocenjeno kot nezadovoljivo. Glede na
prvo poročilo, ki se nanaša na obdobje avgust 2009 – marec 2010, je v Drugem poročilu očiten
napredek pri izvajanju večine ukrepov operativnega programa. Pri nekaterih ukrepih pa
pričakovanega napredka ni bilo, zato so ocene v povprečju nekoliko nižje kot v prvem
poročilu. (Vir: obvestila za javnost Vlade RS)
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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
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
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
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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.

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 2011-
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2013.

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

zamenjava (zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk,
zamenjava in vgradnja varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav, rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne
pomožne opreme (drogovi, konzole),

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

upravljanje (izdelava investicijske in projektne dokumentacije, opravljanje
strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in
obveščanja javnosti.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer
za:

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

nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav,

rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove
nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole),

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

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

SKLAD ZA MALE PROJEKTE
Ime razpisa: 2. JAVNI RAZPIS SKLADA ZA MALE PROJEKTE V OKVIRU PARTNERSTVA
V SLOVENIJI
Predmet javnega razpisa: spodbujanje in/ali krepitev partnerstva med neprofitnimi
organizacijami, občinami in regijami v Sloveniji in Švici. Vrste upravičenih projektov znotraj
tega sklada so skupni projekti na konkretnih vsebinskih področjih, ki imajo za cilj
vzpostavitev trajnejšega sodelovanja.
Razpisana sredstva: 521.305,233 €.
Upravičenci: neprofitne organizacije, ki imajo vzpostavljeno partnerstvo z neprofitno
organizacijo s sedežem v Švici in sicer:
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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
- Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 - julij 2011
- 6. javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj regij« - sept. 2011

DRUGI RAZPISI
2. JAVNI RAZPIS - ŠVICARSKI PRISPEVEK
Obveščamo vas, da je bil 8. julija objavljen razpis v okviru Sklada za financiranje malih
projektov v okviru partnerstva, katerega sofinancira Slovensko – švicarski program
sodelovanja za zmanjševanje gospodarskih in socialnih razlik v razširjeni Evropski uniji. Cilj
sklada je spodbujanje in krepitev partnerstev med neprofitnimi organizacijami, občinami in
regijami v Sloveniji in Švici. Upravičeni projekti so skupni konkretni projekti na konkretnih
vsebinskih področjih, ki imajo za cilj vzpostavitev trajnejšega sodelovanja. Več o razpisu
Tukaj. Za dodatne informacije vas vabimo, da spremljate spletno stran švicarskega
prispevka,

oziroma

o

nejasnostih

povprašate

preko

e-pošte

svicarski-

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

MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK DS ZA FISKALNO DECENTRALIZACIJO PRI NALAS
Med 11. in 12 julijem je Skupnost občin Slovenije gostila sestanek delovne skupine za
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fiskalno decentralizacijo pri mreži asociacij lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS).
Na sestanku so prisotni razpravljali o nadaljevanju projekta Analize občinskega
zadolževanja v državah mreže NALAS. Namen projekta je bila izmenjava najboljših izkušenj
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 je udeležila kot predstavnica SOS v delovni skupini tudi Vilma
Milunovič iz MO Koper in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar. (bh in MM).
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