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NOVIČKE SOS
MINISTRSTVO NE ODSTOPI OD VIŠINE POVPREČNINE
Po posredovanju predlogov in pripomb na predlog višine povprečnine za leti 2012 in 2013
pretekli petek, smo se predstavniki reprezentativnih asociacij dogovorili s predstavniki
Ministrstva za finance in ministrom Križaničem za nadaljevanje pogajanj o višini
povprečnine za leti 2012 in 2013, in sicer na sestanku, ki je potekal 7. septembra 2011.
Predstavniki Ministrstva za finance in reprezentativnih združenj občin so pregledali
posredovane predloge, pripombe in pobude v zvezi z povprečnino za leto 2012. Predstavniki
Ministrstva za finance so povedali, da so predlogi obeh asociacij neustrezni v smislu situacije
v kateri se država nahaja. Povedali so tudi, da bi se lahko povprečnina v višini 578,45 € še
nekoliko znižala, saj zadnje projekcije Urada za makroekonomske analize in razvoj kažejo, da
je bila inflacija nižja od pričakovane. Predstavniki občin smo ponovno opozorili, da je možno
nižanje povprečnine samo, če se znižajo tudi naloge občin. Z ozirom na povedano, je bil tudi
sprejet sklep sestanka, da se ustanovi skupina iz predstavnikov Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Ministrstva za finance ter Skupnosti in Združenja občin,
ki bo pripravila predloge za nižanje obveznosti občin. Ministrstvo za finance bo poskrbelo,
da vlada sprejme zavezujoči sklep, s katerim se bodo zavezala pristojna ministrstva, da se
proaktivno lotijo sprememb na omenjenih področjih. Po besedah predstavnikov ministrstva
se bo šele takrat mogoče pogovarjati o drugačni višini povprečnine za leto 2012. (jv)

PREDLOGI SOS ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV OBČIN PREDSTAVLJENI
NA POGAJANJIH ZA POVPREČNINO
V skladu z dogovorom, sprejetim na sestanku v sredo 7. 9. 2011 med predstavniki občin in
Ministrstvom za finance ter SVLR, da naj Služba za lokalno samoupravo in regionalno
politiko organizira in koordinira aktivnosti za znižanje stroškov občin pri izvajanju zakonov
in podzakonskih predpisov, katerih stroški se upoštevajo pri izračunu povprečnine, je danes,
9. septembra v prostorih Ministrstva za finance potekal prvi sestanek, med reprezentativnimi
združenji občin in Ministrstvom za šolstvo in šport,Ministrstvom za delo, družino in socialne
zadeve, Ministrstvom za pravosodje, Ministrstvom za okolje in prostor ter Ministrstvom za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Na današnjem sestanku so predstavniki občin, po predhodnem dogovoru z državnim
sekretarjem mag. Bojanom Suvorovom (SVLR) ponudili ministrstvom konkretne predloge za
spremembe, ki bi utegnile vplivati na znižanje stroškov občinam. Na področju predšolske

vzgoje smo predlagali zamrznitev prostorskih normativov kot npr. velikost igralne površine,
novi in izboljšani normativi za vrtce pa naj veljajo samo za novogradnje. Predlagali smo tudi
ukinitev 10% subvencije za prvega otroka, bolj fleksibilno organizacijo oddelkov vrtca,
izenačitev homogenih in heterogenih normativov, spremembo istočasnosti v vrtcih, možnost
vključitve dodatnih otrok v oddelke ter ustreznost obstoječih igral. Na področju šolstva smo
predstavniki občin predlagali spremembo datumov šolskih zimskih počitnic na prej
obstoječe stanje ter opredelitev nevarnih šolskih poti pri prevozih učencev. Ministrstvu za
pravosodje smo reprezentativne asociacije predlagale, naj v zvezi z zakonom o Zemljiški
knjigi občinam omogoči preoblikovanje dokumentov v elektronsko obliko, da bodo občine
lahko na tak način same vlagale zemljiškoknjižne zahtevke. V zvezi z Zakonom o vodah so
predstavniki občin predlagali ukinitev poplavnih študij oz. prenos te obveznosti na državo,
na področju prostorskega planiranja pa preveritev vseh študij na področju prostora in v
skladu z ugotovljenim, ukinitev vseh nepotrebnih študij, ki bremenijo občinske proračune.
Nadalje smo predlagali tudi odmrznitev cen komunalnih storitev, na podlagi vprašalnika, ki
ste nam ga iz občin izpolnjenega posredovali. Na področju kmetijstva smo v zvezi s plačilom
nadomestila za spremembo namembnosti za kmetijska zemljišča znotraj plansko zazidljivih
območij predlagali, da se spremeniti definicijo kmetijskega zemljišča v 2. členu zakona, kar
bo posledično po zakonu vplivalo na vrsto procesov in se nato izenači državo in občino, saj
obe delujeta v javnem interesu.
V prihodnjem tednu, natančneje v četrtek 15. septembra se bodo pogajanja za zmanjšanje
stroškov občinam nadaljevala. Skupnost občin Slovenije se bo takrat sestala s predstavniki
posameznih ministrstev, z namenom, da bi se dogovorili o konkretnih spremembah, ki bi
privedle do zmanjšanja izdatkov za občine. (jv)

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE NA MEDNARODNEM OBRTNEM SEJMU
V CELJU
Skupnost občin Slovenije je skupaj s Celjskim sejmom organizirala delavnico za županje in
župane na temo črpanja evropskih sredstev. Na dogodku, ki se ga je udeležili več kot 70
županj in županov, je bilo s strani predstavnikov SVLR-ja predstavljeno črpanje kohezijskih
sredstev, predstavljen je bil peti razpis za prednostno usmeritev regionalnega razvoja. Nato
so bili predstavljeni štirje uspešni projekti. MO Celje je predstavila projekt Urbanega
marketinga, s katerim bodo pridobili strategijo razvoja mesta. MO Koper je predstavila
projekt 3D mesta. S 3D projekcijo so naredili projekcijo mesta v prihodnosti. Kot tretji primer
dobre prakse je občina Slovenske Konjice predstavila gradnjo sončne elektrarne na strehi
športne dvorane ter na osnovni šoli. Na koncu je Skupnost občin Slovenije predstavila
projekt 3D javne razgrnitve, brezplačno orodje s katerim lahko občine hitro in učinkovito
komunicirajo z občani ob javnih razgrnitvah. Medtem ko lahko orodje uporabljajo tudi pri
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predstavitvi občine oz. delov občine možnim investitorjem (v 3D lahko prikažejo teren,
infrastrukturo, poplavna področja itd.) (MM)

PRIPOMBE K INFORMACIJAM JAVNEGA ZNAČAJA
Skupnost občin Slovenije je na MJU naslovila pripombe glede Predloga Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja. Občine se strinjate, da je Zakon o dostopu do informacij javnega
značaja še kako potreben za učinkovito izvrševanje temeljne človekove pravice. Pripomba se
je nanašala predvsem na preciziranje členov, ki določata, da prosilec izbira, v kakšni obliki se
mu bo posredovala informacija. Namreč, v praksi se pogosto dogaja, da prosilci pošljejo vse
splošna elektronska sporočila in zahtevajo dostop do informacije (tudi za več let za nazaj), ki
so na primer med drugim dostopna tudi preko svetovnega spleta. Tako je potrebno v organu
določiti uslužbenca, ki bo več dni zapored zbiral in fotokopiral te informacije, da se jih bo
lahko posredovalo prosilcem, pa čeprav so te informacije dostopne na svetovnem spletu. V
skladu s pripombami smo tudi predlagali, da se preuči možnost omejitve proste izbire
načina posredovanja informacij, v primeru, če prosilec poda zahtevo za dostop do informacij
v elektronski obliki, se mu informacije (v kolikor jih organ ima) prvenstveno pošljejo v
elektronski obliki, v kolikor pa so dostopne na svetovnem spletu, se prosilcu pošlje samo
naslov, kje so dosegljive. (jt)

SESTANEK Z VURS GLEDE PREDLOGA ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Včeraj, 8.9.2011 so se predstavniki Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja sestali s
predstavniki VURS. V javni razpravi je namreč predlog sprememb Zakona o zaščiti živali. To
pomeni, da občine k sedaj veljavnemu zakonu podajate pripombe in predloge. Komisija za
kmetijstvo in razvoj podeželja je izpostavila predvsem finančne obremenitve občin na
podlagi obstoječega zakona. Na navedenem področju mora nujno priti do ustreznih
sprememb in rešitev, saj imajo občine izjemne stroške, h katerim so zavezane po zakonu, ki
pa velikokrat ne dosežejo svojega namena. V novem zakonu je potrebna tudi jasna definicija
posameznih pojmov, ki bodo v bodoče razjasnili marsikateri problem. Tako je potrebno jasno
definirat skrbnika živali, prav tako je potrebna jasna definicija, katere so tiste storitve, ki so
jih občine dolžne plačati za oskrbo posameznega psa/mačko in katere ne. Zakon bo v
medresorski obravnavi predvidoma v mesecu septembru, tako da nam, v kolikor imate še
kakšne pripombe in predloge posredujte na info@skupnostobcin.si.

PREDSEDNIK SOS POZVAL K ČLANSTVU
Skupnost občin Slovenije združuje 169 občin, kar predstavlja 80 % vseh občin. V prepričanju,
da lahko skupaj naredimo veliko več smo iz sekretariata naslovili pismo na županje in
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župane občin, ki še niso članice SOS povabilo, da se nam pridružijo. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SOS POSREDOVALA STALIŠČA IN POBUDE MINISTRSTVOM
V tem tednu je SOS na pristojna ministrstva, glede na vaša posredovana stališča, posredovala
predloge, pobude in pripombe k naslednjim zakonskim predlogom:
- MORSu pobudo za izvedbo delovnega posveta na temo Načrta izvajanja nacionalnega
programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letu 2011
- MK pobudo za izvedbo delovnega posveta o Nacionalnem programu 2012-2015 in
predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo
- Ministrstvu za gospodarstvo pobudo za izvedbo delovnega posveta na Predlog
Energetskega zakona
- pripombe občin članic na Predlog Uredbe o intervencijskih stroških ter
- pripombe na predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o dostopu do
informacij javnega značaja.
O vseh nadaljnjih aktivnostih vas bomo še naprej obveščali.

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

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

PREDLOG ZAKONA O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
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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 NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA
Še vedno je v postopku medresorske obravnave predlog Nacionalnega programa socialnega
varstva 2011-2020: besedilo predloga programa, Kazalniki za spremljanje uresničevanja ciljev
NPSV

2011-2020.

Pripombe

nam

še

lahko

posredujete

do

7.9.2011

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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. Seje se bo udeležil tudi predsednik Sekcije
občin s sedeži upravnih enot Skupnosti občin Slovenije.

13.09. / SEJA ODBORA ZA NOTRANJO POLITIKO, JAVNO UPRAVO IN
PRAVOSODJE GLEDE ZIDSP
Seja Odbora za notranjo politiko, javno upravo in pravosodje organizira Javno predstavitev
mnenj o predlogu zakona o izvajanju dejavnosti splošnega pomena (ZIDSP), druga
obravnava, ki bo v torek, 13. 9. 2011, ob 13. uri v veliki dvorani Državnega zbora (Šubičeva 4,
Ljubljana). Javne predstavitve mnenj se bodo udeležili tudi predstavniki Skupnosti občin
Slovenije.
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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, v Spodnji Slivni, na naslovu Slivna 18 (Gostilna Vrabec).
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.

15.09. / SESTANKI S PRISTOJNIMI MINISTRSTVI ZA ZNIŽANJE
STROŠKOV OBČIN
V skladu z doseženim dogovorom, da naj Služba VRS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko organizira in koordinira aktivnosti za znižanje stroškov občin pri izvajanju zakonov
in podzakonskih predpisov, katerih stroški se upoštevajo pri izračunu povprečnine, bodo
potekali sestanki z vsakim od pristojnih ministrstev četrtek, 15. 9. 2011 v prostorih MF med
11.00 in 16.00 uro.

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

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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.

13.09. / ŠVICARSKI PRISPEVEK - DELAVNICE
Od 8.7.2011 dalje je na spletni strani vmesnega organa www.svicarski-prispevek.si objavljen
2. javni razpis za predložitev projektnih predlogov v okviru Sklada za nevladne organizacije
in za Sklada za male partnerske projekte, ki se sofinancirata iz Švicarskega prispevka.
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Za vse zainteresirane bodo izvedli tudi predstavitvi švicarskega prispevka in delavnice za
prijavitelje na 2. Javni razpis, ki bodo potekale:
- 13. septembra 2011 med 10.00 in 15.00 uro v Sejni dvorani 15 Mestne občine Kranj
(Slovenski trg 1, Kranj) in
- 20. septembra 2011 med 10.00 in 15.00 uro v konferenčni dvorani hotela Vivat v Moravskih
toplicah (Ulica ob igrišču 3, Moravske Toplice).
Prvi del srečanja bo namenjen predstavitvi Švicarskega prispevka in seznanitvi z določili 2.
javnega razpisa. Opozorili bodo tudi na najpogostejše napake, ki so se pojavljale pri prijavah
na 1. javni razpis. V drugem delu srečanja bodo potekale delavnice, namenjene pripravi
prijav na razpis. Delo bo potekalo v manjših skupinah, kjer bodo udeleženci zasnovali
projektne predloge oz. oblikovali bistvene sestavne dele prijave. Vabilo s programom

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
ZBIRANJE RABLJENE OPREME NA OBMOČJU SAVINJSKE IN
PODRAVSKE REGIJE
V Centru ponovne uporabe v Tuncovcu v Rogaški Slatini se je povečala potreba po še
delujoči rabljeni opremi, kot so hladilniki, pralni stroji, televizorji, električni štedilniki ter
štedilniki na trda goriva. Prosimo, da rabljeno še delujočo opremo dostavite v najbližji zbirni
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center v občinah (Celje, Miklavž na Dravskem polju, Ptuj, Rogaška, Slatina, Vojnik,
Slovenske Konjice). Ponovna uporaba rabljene opreme ima prednost pred recikliranjem, saj z
njihovo obnovo in popravilom dobi »novo življenje«. Center ponovne uporabe izvaja
postopke diagnostike, obnove in popravil, ter prodaja rabljene izdelke po simbolični ceni. Je
socialno podjetje, ki zaposluje težje zaposljive osebe. V letošnjem letu smo začeli z
ustanavljanjem mreže centrov ponovne uporabe na več lokacijah po Sloveniji ( Kranj,
Ljubljana, Trebnje, Dol pri Hrastniku, Celje, Velenje, Miklavž na Dravskem polju). Vir:
(www.eko-tce.eu)

149. REDNA SEJA VLADE, 08.09.2011
NOVELA ZAKONA O ELEKTRONSKEM POSLOVANJU
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter ga predložila državnemu zboru v
obravnavo.
Glavni namen novele zakona je odpraviti nekatere nejasnosti in pomanjkljivosti, ki so se
pokazale pri izvajanju zakona, ter v slovensko področno zakonodajo vključiti nacionalni
program informacijske družbe.
Z novelo se dopolnjujejo tudi prekrškovne določbe, uvaja pa se prehodna določba, po kateri
se morajo zakoni, ki urejajo podpisovanje z elektronskimi podpisi, uskladiti s tem zakonom
do 1.1.2013. Po tem datumu se v postopkih, kjer je zahtevan varen elektronski podpis,
overjen s kvalificiranim potrdilom, zahteva uporaba kvalificiranega elektronskega podpisa.
(Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
PROGRAM KULTURA 2007-2013
Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti.
Z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
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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.
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.
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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 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:
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nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,
nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav,

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

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

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

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

MEDNARODNE NOVICE SOS
KONVENCIJA ŽUPANOV V BRUSLJU
Urad konvencije županov vabi podpisnike Konvencije na:
1. Diskusijsko skupino pod naslovom: " Izkušnje mest in regij z dostopnostjo finančnih
sredstev

na

lokalni,

regionalni,

nacionalni

in

evropski

ravni".

Diskusijska skupina vam bo omogočila, da:
- izmenjate izkušnje z dostopnostjo in izvajanjem različnih inovativnih finančnih
instrumentov in mehanizmov financiranja, ki so na voljo na lokalni / regionalni / nacionalni
in evropski ravni za projekte energetske učinkovitosti
- se pogovorite s predstavniki Evropske komisije in vodji bodočih in obstoječih evropskih
programov financiranja
- se osredotočite na vaše izkušnje z obstoječimi shemami financiranja in predlagate, kako naj
bodo v prihodnosti oblikovani evropski in nacionalni programi financiranja (vključno s
strukturnimi skladi in kohezijskimi skladi), da bi oblikovali in spodbujali lokalne in
regionalne oblasti pri njihovih prizadevanjih, da presežejo energetske in podnebne cilje EU.
Datum in čas: sreda, 12. oktober, 2011, 10:00-12:30 (po Bruseljskem času)
Kraj: House of Cities, Regions and Municipalities, Square de Meeûs 1, 1000 Brussels
On-line registracija: http://www.eumayors.eu/opendays
Prijava: opendays
Geslo: covenant_event
Kontakt: dion.wierts@eumayors.eu
2. Konvencija županov »Webinar« (on-line seminar)
Ali ste zainteresirani za pridobivanje informacij o ELENA vendar se ne more udeležiti?
Povežite se prek računalnika in dobili boste nasvete g. Ralfa Goldmana iz Evropske
investicijske banke. To lahko storite s klikom na povezavo »webinar« ob 14:00 (po
bruseljskem času), dne 12. oktobra 2011 in na spletno mesto vpišete vaša vprašanja.
Datum in čas: sreda, 12. oktober, 2011, 14:00-15:00 (po bruseljskem času)
Hiperpovezava za webinar: bo posredovana vsem registriranim udeležencem do 7. oktobra
Registracija: dion.wierts@eumayors.eu
Webinar se lahko odpove v primeru premajhnega števila registriranih udeležencev (manj kot
5 udeležencev). Vsi registrirani udeleženci bodo prejeli potrdilo preko e-pošte.
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3. Županov live-helpdesk
Če boste v Bruslju v času Open Days 2011 in bi radi spoznali zaposlene na Uradu konvencije
županov - dobrodošli! Vrata bodo odprta za vse podpisnike, koordinatorje, podpornike in
druge zainteresirane partnerje.
Datum: sreda, 12. oktober, 2011, 14:30-17:00
Kraj: House of Cities, Regions and Municipalities, Square de Meeûs 1, 1000 Brussels
Kontakt: dion.wierts@eumayors.eu

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
DNEVI EVROPSKE DEDIŠČINE
V okviru dnevov evropske dediščine, ki se odvijajo vsak september v 50 državah po Evropi,
bo naslednji mesec predvidoma več kot 20 milijonov ljudi obiskalo na tisoče redko videnih
spomenikov dediščine in se udeležilo posebnih dogodkov. To lokalno vodeno pobudo
podpirata Evropska komisija in Svet Evrope, ki spodbujata osveščenost na ravni EU. To leto
bo javnosti v dnevih evropske dediščine ponujena izjemna izbira raznovrstnih dogodkov in
spomenikov. V Združenem kraljestvu bo javnost v Bristolu lahko obiskala največjo tovarno
balonov na svetu, v Belgiji pa si v bližini, kjer je leta 1815 potekala bitka pri Waterlooju,
ogledala predstavo na prostem Les Misérables, ki je nastala po vrhunskem romanu Victorja
Huga. V nemški prestolnici bodo organizirani vodeni obiski ohranjenih delov berlinskega
zidu, ki jim je več kot 100 umetnikov iz 20 držav dalo novo podobo s poslikavami in grafiti, v
francoskem Strasbourgu pa si bo mogoče ogledati razstavo, posvečeno Erazmu
Rotterdamskemu. (Vir: EK)

EVROPSKA KOMISIJA ZA BOJ PROTI NASILNEMU EKSTREMIZMU
Evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström je danes najavila začetek
delovanja mreže EU za ozaveščanje o radikalizaciji, katere cilj je boj proti nasilnemu
ekstremizmu. V okviru te pobude se bodo podpirala prizadevanja držav članic za
preprečevanje nasilne radikalizacije in novačenja posameznikov za teroristične namene.
Mreža bo povezovala ključne akterje boja proti radikalizaciji po vsej EU, t.j. socialne delavce,
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verske voditelje, mladinske vodje, policiste, raziskovalce in druge, ki na terenu delajo z
ranljivimi skupinami prebivalcev. Mreža bo namenjena razširjanju dobrih praks ter
spodbujanju izmenjave informacij in izkušenj v zvezi z različnimi vidiki nasilne
radikalizacije, med katerimi sta tudi uporaba interneta in socialnih medijev za razširjanje
ekstremistične propagande ter uporaba informacijskih in komunikacijskih tehnologij v
teroristične namene. Glavni cilj te mreže je boj proti radikalizaciji, še preden bi se ta lahko
sprevrgla v nasilni ekstremizem. Mreža bo podprta s spletnim forumom in konferencami po
vsej EU, v okviru katerih se bodo zbirali znanje in izkušnje na področju ozaveščanja o
radikalizaciji ter komunikacijskih tehnikah za boj proti širjenju teroristične miselnosti.
Vzorne osebnosti in mnenjske voditelje bo spodbujala k izražanju pozitivnih sporočil, s
katerimi bodo dajali zgled, kako se odzivati na nasilno, ekstremistično propagando. Mreža
bo prispevala tudi k procesom odločanja na nacionalni in evropski ravni ter Evropsko
komisijo in države članice podpirala pri njihovih prizadevanjih na tem področju in jim
zagotavljala ustrezne instrumente za preprečevanje terorizma. (Vir: EK)

PRVI UKREPI ZA UVEDBO KLICA V SILI OB PROMETNIH NESREČAH
Evropska komisija je 8. septembra sprejela prvi ukrep za zagotovitev, da bomo lahko do leta
2015 ob hudih nesrečah imeli v avtomobilih na voljo klic v sili. Komisija želi zagotoviti, da
bodo od leta 2015 naprej vsi novi modeli avtomobilov in lahkih vozil opremljeni z življenjsko
pomembnim sistemom eCall. V primeru hude nesreče sistem eCall samodejno pokliče
enotno evropsko številko za klic v sili 112 in reševalnim službam sporoči, kje se nahaja
vozilo. Komisija je pozvala države članice, naj zagotovijo, da bodo operaterji mobilnih
telefonskih omrežij posodobili svojo infrastrukturo in omogočili nemoten prenos klicev s
sistema eCall do reševalnih služb. Cilj Komisije je, da bi sistem eCall do leta 2015 začel polno
delovati v vsej Evropski uniji ter na Hrvaškem, Islandiji, Norveškem in v Švici. Priporočilo
poziva vse države članice, naj zagotovijo, da bodo mobilni operaterji enakovredno
obravnavali klice z naprav eCall in tiste na številko 112, kar pomeni, da jih bodo obravnavali
prednostno in jih ne bodo zaračunavali. (Vir: EK)
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