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NOVIČKE SOS
VIŠINA POVPREČNINE ZA LETI 2012 IN 2013
Skladno s sklepom sestanka, ki je 24. 8. 2011, potekal na Ministrstvu za finance, sta se
reprezentativni asociaciji občin opredelili do predstavljenih predlogov ministrstva o višini
povprečnine za leti 2012 in 2013.
Ministrstvo za finance je na sestanku združenjema predstavilo dva predloga višine
povprečnine (podrobnosti tukaj), ki za občine nista sprejemljiva. Združenji sta poudarili, da
je uveljavljeni ZFO prinesel nekaj med seboj soodvisnih členov, ki določajo financiranje občin
in se tako s spreminjanjem enega ali črtanjem drugega rušijo razmerja med občinami in
njihovimi financami. Črtanje bi pomenilo večanje razkoraka med enimi in drugimi občinami.
Z dodatnim manjšanjem tega vira, ki je zakonsko dodeljen občinam na podlagi indeksa
razvojne ogroženosti posamezne občine, bi najbolj prizadeli ravno najšibkejše občine in jim
zmanjšali prihodke celo do 22,5%. Nižanje povprečnine pa bi posledično prineslo
nesposobnost občin, da opravljajo naloge, ki so jih nanjo prenesli zakoni. Poudarili smo, da
se navkljub težki socialni in gospodarski krizi nekatera ministrstva niso sposobna uokviriti v
razpoložljiva finančna sredstva - tako so samo zakoni sprejeti v zadnjih nekaj mesecih
preteklega in mesecih iz začetka tega leta, občinam ponovno povzročili nove in povečane
naloge, ki so večinoma finančno zelo zahtevne ( Zakon o zemljiški knjigi, Zakon o kmetijskih
zemljiščih, Zakona o javnem naročanju,<). Obe združenji sta tudi izpostavili, da je
Ministrstvo za finance občinam zaradi finančne in gospodarske krize že znižalo pripadajoča
finančna sredstva, in sicer: znižanje v ZFO za leto 2012 za investicije predvidenih 6%
primerne porabe na 4% ter neupoštevanje inflacije pri izračunu povprečnine za leto 2011.
Združenji sta tako predlagali, da se v najkrajšem možnem času pripravijo nujne spremembe
naslednjih zakonov, s katerimi bi lahko zmanjšali ali omejili stroške občin: Zakon o zemljiški
knjigi, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o vrtcih s
prilagoditvijo sedaj veljavnih normativov za omejeno časovno obdobje, sprostitev
zamrznitve cen komunalnih storitev oz. omogočanje popravkov cen v situacijah, ko morajo
občine iz proračunov kriti razliko do ekonomske cene komunalnih storitev. Obe združenji
tudi pričakujeta, da se predlagane rešitve v zakonu o gradbeni inšpekciji ne sprejmejo, prav
tako pa nasprotujeta možnosti, da bi občinam zaradi prenosa kadrov iz občin na Centre za
socialno delo odvzeli finančna sredstva. Združenji sta tudi predlagali, da se naj pod okriljem
MF in SVLR oblikuje delovna skupina, ki bi čim prej pričela s pripravo konkretnih
ukrepov znižanja stroškov, ki jih imajo občine v okviru zakonsko danih nalog.
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Predlagali smo, da bi drugi sestanek v okviru pogajanj o višini povprečnine za leti 2012 in
2013, potekal ali v torek 6. 9. 2011 ali v sredo 7. 9. 2011. O nadaljevanju pogajanj vas bomo
sprotno obveščali. (jv)

SOS PROTESTIRALA PROTI SPREJEMANJU UREDBE O CENAH
KOMUNALNIH STORITEV
V SOS smo na spletnih straneh Vlade zasledili, da je bilo po skoraj polovici leta, kolikor je
poteklo od prve javne obravnave predloga, objavljeno novo gradivo predloga Uredbe o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja.
Ob pregledu novega predloga uredbe ugotavljamo, da se predlog v veliki meri razlikuje od
osnutka, ki je bil v času od 18. 2. do 18. 3. 2011 v javni obravnavi. Nov predlog uredbe se v
ključnih elementih razlikuje od prvotnega predloga, prav tako nalaga občinam dodatne
finančne in druge obveznosti. S tem, ko kljub nenehnim pozivom SOS Ministrstvo za okolje
in prostor ni bilo pripravljeno niti na eden usklajevalni sestanek, in smo prav tako naleteli na
»gluha ušesa« ob poizvedovanju kaj se dogaja z uredbo, sedaj pa je v Vladni proceduri
popolnoma novi predloga uredbe, menimo, da Vlada vsekakor ni v zadostni meri zagotovila
sodelovanja združenj občin.
Zato smo na Kabinet predsednika Vlade in MOP poslali protest s pozivom, da prenehajo z
aktivnostmi sprejemanja uredbe in nujno pošljejo nov predlog uredbe občinam v
usklajevanje ter določijo razumen rok za posredovanje pripomb. (sp)

SOFINANCIRANJE POOBLAŠČENIH MUZEJEV IN GALERIJ
Predstavniki ministrstva za kulturo in Skupnosti občin Slovenije, smo dne 30.62011 sprejeli
dogovor, da bo Ministrstvo za kulturo najkasneje do 15. julija 2011 v razpravo posredovalo
nov predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine.
Ker novega predloga zakona Skupnost občin Slovenije vse do danes, v medresorsko
obravnavo ni prejela, smo ministrstvu posredovali dopis s pozivom k posredovanju
povratnih informacij glede predvidenih aktivnosti. (jt)

SKUPNOST POSREDOVALA PRIPOMBE NA ZAKON O INŠPEKCIJSKEM
NADZORU
Skupnost občin Slovenije je v pripombah na Predlog zakona o gradbeni inšpekciji opozorila
na protiustavnost. Ministrstvo za okolje in prostor namerava na občinske inšpekcije prenesti
nadzor nad enostavnimi gradnjami, za katere ne potrebuješ gradbenega dovoljenja. Za
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prenos nalog seveda ne nameravajo nameniti finančnih sredstev po 140. členu ustave RS.
Skupnost občin Slovenije je prav tako opozorila, da bi s prenosom nalog morale občine
dodatno zaposlovati, saj bi občinski inšpektorji po ocenah ministrstva letno prevzeli caa.
4432 zadev, prav tako pa le peščica inšpektorjev izpolnjuje pogoje za opravljanje dela po tem
predlogu zakona (zahtevana izobrazba gradbene ali arhitekturne smeri). Na tem mestu ne
rabim omeniti, da so tudi občine del javne uprave, za katero veljajo varčevalni ukrepi in
prepoved zaposlovanja. Ministrstvo za finance od občin celo zahteva, da se vsota plač vrne
na znesek iz leta 2009. Iz vsega navedenega upam, da bomo na obljubljenem sestanku
dosegli dogovor, s katerim se bo izboljšalo stanje v vseh občinah. (MM)

PODATKI ZA NAMENE DOLOČITVE POVPREČNINE - NOVO
ZAPOSLENI V OBČINAH
Ker na državni ravni vztrajno zagovarjajo stališče, da občine gospodarska kriza ni prizadela,
kar se po njihovem kaže predvsem v porastu na novo zaposlenih v občinah in ker se na
občine iz tega razloga predvideva prenos več pristojnosti s katerimi so povezane dodatne
finančne obremenitve, smo občine prosili za posredovanje naslednjih informacij:
- Koliko javnih uslužbencev (uradnikov in strokovno tehničnih) se je na novo zaposlilo v letu
2010 v okviru občinske uprave?
- Na katerih področjih dela?
- Koliko javnih uslužbencev se je na novo zaposlilo v letu 2010 v okviru javnih zavodov?
- Na katerih področjih dela?
- Vaše opombe oziroma dodaten komentar
V kolikor nam podatkov še niste posredovali, vas vljudno prosimo, da nam le te posredujete
na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SOS POSREDOVALA STALIŠČA MINISTRSTVOM
V tem tednu je SOS na pristojna ministrstva, glede na vaša posredovana stališča, posredovala
predloge in pripombe k naslednjim zakonskim predlogom:
- predlog Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem
postopku
- predlog zakona o Interventnih ukrepih
- pripombe k predlogu sprememb uredbe o notranji organizaciji in sistemizaciji
- pripombe k predlogu Nacionalnega programa socialnega varstva
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- dodatne pripombe k Predlogu Zakona o funkcionarjih
- vprašanja in stališča glede prenosa zaposlenih z občin na centre za socialno delo, zbrana v
mesecu avgustu
- prošnjo za tolmačenje 14. odstavka 102. člena Uredbe o ukrepih 1.3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.
O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo še naprej obveščali.

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

PREDLOG ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
Ponovno smo v usklajevanje prejeli besedilo Zakona o prijavi prebivališča. Posredovali so
prav tako odgovore na prijete pripombe.(ali so jih vključili oz. zakaj jih niso vključili).
Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujete do torka 13.
septembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

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

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

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

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

IMENOVANJA
NORVEŠKI MEHANIZEM
V tem tednu je potekalo imenovanje člana in namestnika Nadzornega odbora in delovnih
skupin za pripravo programov Finančnega mehanizma EGP in Norveškega finančnega
mehanizma za obdobje 2009 in 2014. Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije
sta v Nadzorni odbor in delovne skupine za pripravo programov imenovali Uroša Brežana
in namestnika Marka Diaci.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
06.09. / SEJA ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI
RAZVOJ
Zakon o interventnih ukrepih bo obravnavan na seji Odbora za lokalno samoupravo in reg.
razvoj, ki bo potekala v torek, 6.9.2011 ob 11.00 uri. kot predstavnik Skupnosti občin
Slovenije se bo seje udeležil podpredsednik SOS, Darko Fras.

08.09. / SREČANJE ŽUPANOV NA MOS
Celjski sejem d.d. kot organizator 44. MOS v sodelovanju s Službo vlade RS za lokalno
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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 praks bodo v okviru dogodka tudi predstavile občine Slovenske Konjice, Celje
in Koper, svoje aktivnosti pa bo predstavila tudi Skupnost občin. Vabilo (SK)

08.09. / SESTANEK VURS IN KOMISIJE ZA KMETIJSTVO SOS
V četrtek, 8.9.2011 se bodo zaradi priprave sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali
sestali predstavniki Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS in predstavniki VURS. V
kolikor imate občine članice k obstoječemu zakonu kakršnekoli pripombe in predloge, nam
slednje posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

13.09. / O PROBLEMATIKI ČRPANAJ EVROSPKIH SREDSTEV
V torek, 13.9.2011 se bodo predstavniki SOS udeležili 31. nujne seje Odbora za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj Državnega zbora RS. Tema seje je problematika črpanja
sredstev EU za programsko obdobje 2007-2013.

14.09. / SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV SOS IN ZOS
Skupna seja predsedstev SOS in ZOS bo potekala 14. septembra 2011 ob 10.30 uri, na
Geometričnem središču Slovenije, Vače 10, kjer ima sedež DRUŠTVO ZA RAZVOJ IN
VAROVNJE GEOSSA. Srečanje bo posvečeno predvsem obravnavi višine povprečnine za leti
2012 in 2013 in predstavitvi predloga aktivnosti za širitev lokalne samooskrbe s hrano v
javnih institucijah – na občinah, predlog bo predstavil mag. Dejan Židan, minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
07.09. / POSVET ŽENSKE NA MESTIH ODLOČANJA
Posvet Ženske na mestih odločanja organizira Urad za enake možnosti skupaj z Norveškim
združenjem lokalnih in regionalnih oblasti ter Veleposlaništvom Kraljevine Norveške, bo
potekal v sredo, 7. septembra 2011, od 10. do 13. ure, v konferenčni dvorani norveškega
veleposlaništva (Ajdovščina 4/VIII, Ljubljana). Vabilo in prijavnica.

12.09. / JAPTI NA MOS
JAPTI bo v okviru Mednarodnega obrtnega sejma organiziral dogodek pod naslovom »Od
povprečja do podjetniške odličnosti«, ki bo potekal na sejmišču v Celju, dne 12.9.2011 od 9.00
ure dalje. Vabilo in program. Vašo prisotnost na dogodku zaradi omejenega števila
udeležencev potrdite na: suzana.zupanc@japti.si.

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

NOVICE DRUGIH
NATEČAJ ZA PLAKAT MREŽE AKTIVENDRŽAVLJAN.SI
S strani Zveze prijateljev mladine Slovenije smo prejeli ponovni poziv k sodelovanju na
natečaju za plakat mreže aktivendržavljan.si. Razpis je tokrat namenjen samo dijakom in
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dijakinjam srednjih šol. Rok oddaje predlogov za plakat je 14. oktober 2011. Besedilo razpisa
lahko najdete tukaj in vas prosimo, da natečaj objavite na vaših občinskih spletiščih in/ali
informacijo razširite na srednje šole v vaših občinah.

ŠESTA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Šesta številka KPK vestnika, v katerem vas komisija ponovno obvešča o aktualnih dogodkih
in aktivnostih Komisije za preprečevanje korupcije, osrednja pozornost pa je tokrat
namenjena novi spletni aplikaciji Supervizor (http://supervizor.kpk-rs.si/) je dosegljiva tudi
tukaj.

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

DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
Predmet poziva: dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine
prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2011 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto,
Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
- 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi stroške
priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) - namen INV in
- 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij,
v kolikor so to samostojni projekti - namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
so:
- stroški nakupa zemljišč,
- gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
- nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5 let)
in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij - strošek investicijske
in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest. projektov,
investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno dovoljenje<).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let.
Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09. 09. 2011, več info TUKAJ.
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ENERGETSKO UČINKOVITA JAVNA RAZSVETLJAVA
Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011-2013 (UJR1) v okviru "OPERATIVNEGA PROGRAMA
RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013,
RAZVOJNE PRIORITETE
TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE, PREDNOSTNE
USMERITVE UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE" je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 20112013.

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

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

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

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

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

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

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

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

stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po
izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije.
Višina sofinanciranja: Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov operacije.
Rok za oddajo: 31. 08. 2011, 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo
delovno sredo v mesecu. Več info TUKAJ.
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SKLAD ZA MALE PROJEKTE
Ime razpisa: 2. JAVNI RAZPIS SKLADA ZA MALE PROJEKTE V OKVIRU PARTNERSTVA
V SLOVENIJI
Predmet javnega razpisa: spodbujanje in/ali krepitev partnerstva med neprofitnimi
organizacijami, občinami in regijami v Sloveniji in Švici. Vrste upravičenih projektov znotraj
tega sklada so skupni projekti na konkretnih vsebinskih področjih, ki imajo za cilj
vzpostavitev trajnejšega sodelovanja.
Razpisana sredstva: 521.305,233 €.
Upravičenci: neprofitne organizacije, ki imajo vzpostavljeno partnerstvo z neprofitno
organizacijo s sedežem v Švici in sicer:

občine,

lokalni in regionalni razvojni centri in agencije,

javni zavodi,

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

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

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

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

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

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKI OTROCI BODO POIMENOVALI KONSTELACIJO SATELITOV
GALILEO
Otrok iz vsake države članice, ki bo narisal najboljšo sliko na temo vesolje in vesoljska
plovila, bo za nagrado svoje ime dal satelitu progama Galileo. Prva dva satelita, ki bosta
izstreljena 20. oktobra, bosta poimenovana po dečku iz Belgije (Thijs) in deklici iz Bolgarije
(Natalia), ki sta na letošnjem natečaju1 prispevala zmagovalni sliki. Evropska komisija je
tudi v preostalih 25 državah članicah predstavila natečaj za poimenovanje satelitov, ki bodo
izstreljeni do leta 2019. Od 1. septembra do 15. novembra lahko otroci, ki živijo v EU in so
bili rojeni leta 2000, 2001 in 2002 – to so tudi leta začetka programa Galileo – narišejo sliko v
zvezi z vesoljem in vesoljskimi plovili, jo poskenirajo ali fotografirajo z digitalnim
fotoaparatom ter jo naložijo na spletno stran natečaja. Žirija bo v vsaki državi izbrala
najboljšo sliko, otrok z zmagovalno sliko pa bo svoje ime podelil enemu od satelitov v
konstelaciji

Galileo.

Natečaj

je

na

voljo

na

spletni

strani

http://www.galileocontest.eu/sl/competition. (EK,JV)

ODPRTE PRIJAVE ZA ŠOLSKO PREVAJALSKO TEKMOVANJE 2011
Srednje šole lahko od danes na spletišču http://ec.europa.eu/translatores/ prijavijo dijake
na vsakoletno tekmovanje EU za mlade prevajalce „Juvenes Translatores“ (latinski izraz za
mlade prevajalce). Prijave se zbirajo do 20. oktobra prek spletnega prijavnega obrazca, ki je
na voljo v vseh uradnih jezikih EU. Letošnje tekmovanje je že peto zapored in bo potekalo
24.. novembra hkrati na vseh izbranih šolah. Namenjeno je dijakom, rojenim leta 1994,
udeleži pa se ga lahko več kot 750 šol. Dijaki bodo eno stran dolgo besedilo prevajali iz
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katerega koli od 23 uradnih jezikov EU v uradni jezik EU po lastni izbiri, pri čemer bodo
lahko izbirali med 506 jezikovnimi kombinacijami. Za obeležitev evropskega leta
prostovoljstva bodo letošnja besedila na temo prostovoljstva. Vsaka šola lahko prijavi največ
pet dijakov. Dijaki so lahko katere koli narodnosti, obiskovati pa morajo šolo v državi članici
EU. Vsi zmagovalci bodo marca 2012 povabljeni v Bruselj na podelitev nagrad. Spletišče
tekmovanja: http://ec.europa.eu/translatores/. (EK, JV)

NAPREDEK PRI OKOLJSKI POLITIKI, A TUDI POMANJKLJIVOSTI PRI
IZVAJANJU
V zadnjem desetletju je okoljska zakonodaja na podlagi šestega okoljskega akcijskega
programa Skupnosti (Environment Action Programme – EAP) uspešno obravnavala skoraj vse
vidike, povezane z okoljem. To je razvidno iz končne ocene 6. EAP (2002–2012), ki je bila
sprejeta v tem tednu. Glavni dosežki na področju okolja v zadnjem desetletju so razširitev
omrežja Natura 2000 (tako da ta zdaj zajema skoraj 18 % kopenske površine EU), uvedba
obširne politike o kemikalijah in ukrepi proti podnebnim spremembam. Vendar je treba še
veliko doseči pri uresničevanju ciljev, dogovorjenih na ravni EU, in izvrševanju pravil EU ter
pri izboljšanju varstva biotske raznovrstnosti in kakovosti tal in vode. Ločitev porabe virov
od gospodarske rasti ni pripomogla k zmanjšanju celotne porabe virov. Iz končne ocene 6.
EAP je razvidno, da je bila velika večina ukrepov, določenih v programu, končana ali pa se
ravno končuje. Sedem tematskih strategij (zrak, pesticidi, preprečevanje odpadkov in
recikliranje, naravni viri, tla, morsko in urbano okolje), ki so bile opredeljene v 6. EAP, je bilo
podrobnejše razvitih za okrepitev politike. Nekatere strategije so spodbudile sprejetje novih
ukrepov, medtem ko so bile druge bolj usmerjene v revizijo obstoječih ukrepov za izboljšanje
koherence in odpravo specifičnih pomanjkljivosti. Več podrobnosti o vsebini sporočila in
postopku

končne

ocene

si

lahko

preberete

na

spletni

strani

http://ec.europa.eu/environment/newprg/final.htm. (EK, JV)
DIGITALNA AGENDA: CILJ VEČJA DOSTOPNOST SAMOPOSTREŽNIH
TERMINALOV
Bruselj, 30. avgust 2011 – Cilj projekta, ki ga financira EU, je zagotovitev večje dostopnosti
samopostrežnih terminalov, npr. avtomatov za prodajo vozovnic javnega prometa ali
informacijskih točk in bančnih avtomatov, za invalide (vsak šesti Evropejec) ali starejše osebe
(87 milijonov Evropejcev je starih 65 let ali več). Kot je pokazala študija EU, ima le 38 %
bančnih avtomatov po EU zvočna navodila za invalidne osebe, kar je veliko manj kot v ZDA
(61 %) in Kanadi (skoraj vsi tovrstni avtomati). Evropska komisija prispeva 3,41 milijona
evrov, tj. polovico celotnega proračuna, za projekt „APSIS4All“, katerega cilj je oblikovati in
potrditi uporabniku prilagojene vmesnike, vključno z brezkontaktnimi karticami, ki bi
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pomagali premostiti obstoječe vrzeli v dostopnosti. Testiranje se bo začelo septembra 2011 na
bančnih avtomatih v Barceloni v Španiji ter januarja 2012 na avtomatih za prodajo vozovnic v
Paderbornu v Nemčiji in bo trajalo tri leta. Pilotni projekt APSIS4All (Accessible Personalised
Services in PDTs for All): http://www.apsis4all.eu. (EK, JV)

POSLANCI EU POZIVAJO DRŽAV, NAJ POKAŽEJO POLITIČNO VOLJO
ZA BOJ PROTI KORUPCIJI
Korupcija letno države Evropske unije stane 120 milijard evrov, ocenjujejo za to pristojne
institucije. Kar 80 odstotkov državljanov EU korupcijo v svoji državi označuje za resno
težavo in to kljub zakonodaji, ki naj bi jo preprečila. Čeprav je protikorupcijska zakonodaja v
vseh državah EU dokaj dobro razvita, pa pri njenem uresničevanju prihaja do razlik. "To je
odraz pomanjkanja političnih zavez voditeljev in tistih, ki sprejemajo odločitve, da se bodo
borili proti korupciji v vseh njenih oblikah," opozarja Komisija. "Kar potrebujemo ni nujno
nova zakonodaja, ampak boljše uveljavljanje že obstoječe," je članom odbora za pravosodja
dejal njen predstavnik. Da bi države spodbudila k bolj resnemu uveljavljanju
protikorupcijske zakonodaje, bo Komisija z letom 2013 začela z objavljanjem dvoletnih
protikorupcijskih

poročil,

v

katera

bodo

vključene

tudi

ugotovitve

neodvisnih

strokovnjakov, poslovnežev in civilne družbe. EU bo začela tudi s pogajanji za svoje članstvo
v svetu evropskih držav proti korupciji (GRECO). (vir: EP, mm)

BARROSO IZPOSTAVIL JESENSKE PRIORITETE EU
Predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso je objavil sporočilo o prednostnih
nalogah Komisije za letošnjo jesen. Med drugim je napovedal, da bo Evropska komisija pred
oktobrskim zasedanjem G-20 predložila predlog evropskega davka na finančne transakcije,
ki naj bi bil eden izmed proračunskih virov za naslednji večletni finančni okvir EU.
Predsednik Barroso je med prednostnimi področji izpostavil tudi nujnost dokončnega
sprejetja evropske zakonodaje za okrepitev gospodarskega upravljanja, ki ga je Evropska
komisija predložila junija 2010, pripravo novega programa finančne pomoči za Grčijo, ki bo
vključeval sodelovanje zasebnega sektorja ter nadaljevanje izvajanja humanitarne pomoči
Libiji. Barroso je voditelje držav članic območja evra pozval k ČIMPREJŠNJEMU
ZAKLJUČKU POSTOPKOV, potrebnih za implementacijo julijskega dogovora, vezanega na
povečanje fleksibilnosti začasnega mehanizma za stabilnost evra (EFSF). (vir: EP, mm)
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