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NOVIČKE SOS
USKLAJEVANJE Z MINISTRSTVI ZA ZNIŽANJE OBVEZNOSTI OBČIN
V skladu z dogovorom na usklajevalnih sestankih s posameznimi ministrstvi v preteklem
tednu naj bi ministrstva v tem tednu pripravila predloge in odgovore na pobude asociacij v
zvezi z zmanjševanjem obveznosti občin. Tako smo prejeli odgovore ministrstva za javno
upravo, kmetijstvo, okolje in prostor, šolstvo in šport in obrambo. Večina odgovorov gre v
smeri, ki sicer ne zanika pripravljenosti na spremembe, vendar pa nobeno od ministrstev ni
resneje pristopilo k predlogom za spremembo. Večina njih opozarja, da gre za sistemske
spremembe, ki zahtevajo čas. Vprašanje pa je, ali čas sploh še imamo. Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v zvezi s predlogom skupnosti, da nujno drugače
uredijo status nezazidanih stavbnih zemljišč in posledično odškodnine zanje predlagalo, da
se čim prej sestanemo in uskladimo spremembe, ki bi bile potrebne za rešitev problemov, s
katerimi se občine srečujejo zaradi statusa teh zemljišč. Sestanek bo predvidoma 30.
septembra 2011. Bolj problematični so bili odgovori tipa, da ne gre za velike zneske, zato ni
vredno spreminjati zakonodaje. Hiter pregled dogajanja vse od uveljavitve sistema lokalne
samouprave v Sloveniji namreč pokaže, da so občine prav zaradi prenašanja ti. »majhnih«
novih nalog ali povečanj že obstoječih prišle v situacijo, ko razpoložljiva finančna sredstva
niso več ustrezna. Zato je po mnenju Skupnosti mogoče obstoječe sisteme, ki so jim
podvržene občine, spreminjati samo na dva načina – ali s politiko majhnih korakov, ko se
obveznosti manjšajo ena po eno ali pa z obsežnimi sistemskimi spremembami, ki pa
zahtevajo čas in resen razmislek. Mislimo, da bi bilo potrebno oboje. V skupnosti pa si
želimo, da bi navkljub padcu vlade nadaljevali s pogajanji in skupaj iskali možnosti za nujne
spremembe. (JV)

PREDSEDNIK SOS NA PROBLEMSKI KONFERENCI KOMUNALNEGA
GOSPODARSTVA
Včeraj dne 22.09.2011 in danes dne 23.09.2011 je pod okriljem Zbornice komunalnega
gospodarstva potekala Problemska konferenca na temo komunalnega gospodarstva.
Konferenca je bila organizirana z namenom obravnave najaktualnejših problemskih vsebin
in iskanja odgovorov na ključna vprašanja. Povabili so vodilne predstavnike pristojnih
ministrstev, lokalnih skupnosti in izvajalcev javnih služb ter uveljavljene domače in tuje
strokovnjake z različnih institucij, da bi odgovorno izmenjali stališča, poiskali rešitve in
oblikovali razvojne usmeritve komunalnega gospodarstva.
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Na problemski konferenci je sodeloval tudi predsednik SOS Leo Kremžar, ki je predstavil
tematiko lokalnih skupnosti in problematike zagotavljanja javnih služb v okviru katere je
podrobneje predstavil probleme s katerimi se v zadnjem času srečujejo lokalne skupnosti na
področju zagotavljanja komunalnih storitev. (sp)

PRVI SESTANEK KOMISIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
V sredo 21. septembra se je v prostorih Centra za požarno varnost sestala Komisija za zaščito
in reševanja. Na svoji prvi seji so se prisotni seznanili z dogajanjem pri dogovorih za
povprečnino, v sklopu katerih sta združenji pozvali Ministrstvo za obrambo ter upravo RS
za zaščito in reševanje, da zmanjša in poenostavi postopke pri popisovanju škod ob naravnih
in drugih nesrečah. Prav tako so izrazili z nezadovoljstvom, da država kljub sklepom vlade o
povračilu stroškov le-teh ni nakazala za leto 2009. Prav tako so se članice in člani razpravljali
o spremembi Uredbe o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in
pomoč (Uradni list RS, št. 92/07 in 54/09), s katero bi lahko občine privarčevale nekaj
sredstev. Prisotni vidijo rezervo predvsem v opremi, ki je enote ne potrebujejo a je
predpisana. Problem pa predstavlja vzdrževanje opreme, saj društva s težavo vzdržujejo
nabavljeno opremo. Na koncu so članice in člani poudarili, da možni varčevalni ukrepi pod
nobenim pogojem ne smejo vplivati na zmanjšanje kvalitete zaščite pred naravnimi in
drugimi nesrečami. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Skupina poslank in poslancev je v zakonodajni postopek vložila Predlog novele Zakona o
kmetijskih zemljiščih. Namen slednje je odprava odškodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč. Pripombe, predloge in stališča nam posredujte čim-prej na
info@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O VRSTAH OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST
GRADNJE IN OSNUTEK UREDBE O KLASIFIKACIJI VRST OBJEKTOV IN
OBJEKTIH DRŽAVNEGA POMENA
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje in Osnutek Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena. Predloga sta v javni razpravi do 15. oktobra 2011, zato nam morebitne predloge,
pripombe in stališča posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

ZAKON O VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
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V mnenje in pregled smo prejeli dolgo pričakovani predlog sprememb Zakona o varstvu
kulturne dediščine. Komisija za kulturo se sestane 30.09.2011 in bo predlog zakona prav tako
obravnavala. Vaše pripombe, predloge in mnenja nam zato posredujte najkasneje do srede,
28.9.2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

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.

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
28.09. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA VARNOST V CESTNEM
PROMETU
Konstitutivna seja Komisije za varnost v cestnem prometu SOS, bo potekala v sredo,
28.9.2011 s pričetkom ob 10.00 uri. Osrednja tema sestanka bo sprememba prometne
zakonodaje.

30.09. / SEJA KOMISIJE ZA KULTURO SOS
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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 in Spremembe Zakona o
varstvu kulturne dediščine.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
26.9. / STRATEGIJA PREHODA SLOVENIJE V NIZKOOGLJIČNO DRUŽBO
DO LETA 2050
Predstavitev osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 in
predavanje g. Neila Johnsona, ki bo predstavil dva ključna britanska dokumenta na področju
podnebnih sprememb, bo potekala 26.9.2011 od 15.30 do 17.30 v prostorih Državnega zbora.
Vabilo

26.09. / JEZIKOVNA TRŽNICA
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji, Urad vlade za komuniciranje in Informacijska
pisarna Evropskega parlamenta za Slovenijo v sodelovanju s partnerji v ponedeljek, 26.
septembra 2011, ob evropskem dnevu jezikov prirejajo družabni dogodek "Jezikovna
tržnica". Deseto obletnico evropskega dneva jezikov bodo obeležili s 15 predstavljenimi
jeziki, učenjem osnovnih fraz v tujih jezikih, jezikovno igro in klepetom z znanimi Slovenci.
Jezikovni tržnici bo sledila podelitev evropskega jezikovnega priznanja 2011 za najboljše
šolske jezikovne projekte v organizaciji Centra RS za mobilnost in evropske programe
izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS). Jezikovno obarvane prireditve ob evropskem
dnevu jezikov bodo potekale tudi drugod po Sloveniji. Jezikovna tržnica bo potekala 26.
septembra 2011 med 10. in 14. uro na ploščadi pred Maximarketom, v primeru slabega
vremena pa v podhodu Maximarketa, v Ljubljani.

26. – 30.9. / IZVAJANJE OPERATIVNIH PROGRAMOV V PRAKSI
Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko vsako leto organizira večji
informativni dogodek, v okviru katerega širši javnosti predstavi izvajanje posameznega
operativnega programa, na podlagi katerih poteka črpanje evropskih sredstev. Letos bodo v
okviru omenjenega dogodka širši javnosti svoja vrata odprli centri za ravnanje z odpadki, ki
so sofinancirani s sredstvi Evropske unije. V okviru dogodka, ki bo potekal od 26. – 30.
septembra, bo svoja vrata javnosti odprlo pet centrov, in sicer v Puconcih, Celju (vključno s
Toplarno), Novem mestu, Ljubljani in na Koroškem. Obiskovalci se boste tako lahko v okviru
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vodenih ogledov neposredno seznanili s projekti, ki so bili v vašem okolju sofinancirani z
evropskimi sredstvi in ki bistveno vplivajo tudi na izboljšanje vašega vsakdanjega življenja.
Obiskovalci se boste lahko seznanili z organiziranostjo in delovanjem tovrstnih centrov ter
izvedeli, kaj se zgodi z odpadki, ko jih odnesemo iz svojega doma. Vabilo

28.09. / PRENOS DRŽAVNEGA PREMOŽENJA V RAZVOJNE NAMENE
Delavnica »Prenos državnega premoženja v razvojne namene« bo potekala 28.9.2011 ob 9.00
uri v prostorih Državnega sveta RS (lokacija: Šubičeva 4, 1000 Ljubljana).
Na delavnici se boste seznanili in izvedeli več o projektu FATE - From army to
entrepreneurship, prenosu državnega lastništva po Zakonu o skladnem regionalnem
razvoju, strategiji ravnanja z nepremičnim premoženjem Republike Slovenije, nepremičnine
v lasti Ministrstva za obrambo RS in primeri prenosa lastništva na lokalne skupnosti v
preteklosti. Vljudno vas naprošamo, da svojo prisotnost najavite na elektronski naslov
jasminka@rra-mura.si. Vabilo

NOVICE DRUGIH
SEZNAM OBČIN Z DELEŽI PLAČANE OKOLJSKE DAJATVE ZARADI
ODLAGANJA ODPADKOV
V skladu s tretjim odstavkom 9. člena Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih (Uradni list RS, št. 70/10) mora Ministrstvo za
okolje in prostor do 30. septembra objaviti seznam občin s pripadajočimi deleži plačane
okoljske dajatve zaradi odlaganja odpadkov na odlagališču, ki je javna infrastruktura. Za
namen objave teh deležev ministrstvo predhodno objavlja podatke o količinah zbranih in
odloženih komunalnih odpadkov v letu 2010 po posameznih občinah, ki so jih izvajalci
javnih služb posredovali ministrstvu in so osnova za razdelitev plačane okoljske dajatve med
posamezne občine. Do vseh informacij lahko pridete s klikom na ta link.

SEPTEMBERSKE KOHEZIJSKE NOVICE
Tukaj lahko najdete septembrsko številko Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne
razpise, primere dobrih praks in druga obvestila.

TRADICIONALNI SLOVENSKI ZAJTRK
V tem tednu so otroci v vrtcih in osnovnih šolah prejeli poseben časopis, v katerem je
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objavljen tudi likovni in literarni natečaj za projekt »Tradicionalni slovenski zajtrk«.
Vzpostavljena je tudi spletna stran www.tradicionalni-zajtrk.si, na kateri bodo objavljene vse
aktualne informacije glede projekta in natečaja ter druge vsebine in gradiva. V projekt, ki naj
bi se v prihodnje izvajal vsak tretji petek v novembru, so vključeni vsi vrtci in osnovne šole z
namenom, da pomen kmetijstva, čebelarstva ter ohranjanja okolja v povezavi s pomenom
zdrave in uravnotežene prehrane ter gibanja, spoznajo že otroci. Da spoznajo kako sta v
današnjem času pomembna zajtrk in uživanje lokalno pridelane hrane.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO V ZVEZI Z ZAKONOM O PREKRŠKIH
Tukaj lahko najdete navodila glede vodenja postopkov brez nepotrebnega odlašanja v zvezi
z predlogom Zakona o dopolnitvah Zakona o prekrških.

MNENJE O SKLADNOSTI VSEBINE IN OBSEGA PREIZKUSA ZNANJA
ZA OBČINSKEGA REDARJA
Tukaj lahko najdete mnenje o skladnosti vsebine in obsega preizkusa znanja za občinskega
redarja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.

151. REDNA SEJA VLADE, 22.09.2011
PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O PREKRŠKIH - MNENJE
Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o prekrških, ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejem skupina poslank
in poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom.
Poslanci, s prvopodpisanim Jožetom Tankom, so vložili Predlog Zakona o dopolnitvah
Zakona o prekrških zaradi ravnanja mestnega redarstva v Mestni občini Ljubljana, ki je
pošiljalo plačilne naloge za prekrške, ki so bili storjeni pred 1 letom. Zatrjujejo, da takšno
ravnanje ni v skladu s splošnim preventivnim učinkom kaznovanja in ni skladno z namenom
kaznovanja na področju varnosti cestnega prometa.
Vlada RS nasprotuje Predlogu Zakona o dopolnitvah Zakona o prekrških, ki ga je v
obravnavo Državnemu zboru RS predložila skupina poslank in poslancev s prvopodpisanim
Jožetom Tankom, in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
Predlog zakona z dvema novima členoma (glede zastaranja postopka o prekršku in izvedbe
postopka zaradi cestnoprometnih kršitev) brez utemeljenega razloga uvaja selektivne in
omejujoče pogoje obravnavanja prekrškov, ki so lahko večje teže in pomena. Pri tem
vsebinsko nedosledno in nepopolno posega v druge določbe veljavnega Zakona o prekrških.
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S predlaganim 2. členom nesistemsko ureja postopek pisne izdelave in vročitve plačilnega
naloga, ki ga ni mogoče izdati in vročiti takoj na kraju prekrška, ki naj bi veljal le pri enem
načinu ugotovitve prekrška - z uporabo samodejnih tehničnih sredstev ali naprav, ne pa tudi
pri drugih možnih načinih izdaje plačilnega naloga iz 57., 57.a in 57.b člena Zakona o
prekrških. (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
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.
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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: 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

MEDNARODNE NOVICE SOS
PODNEBNE SPREMEMBE IN LOKALNE AKCIJE
Mreža asociacij lokalnih skupnosti JV Evrope – NALAS in UNDP (United nations
development program) sta v sodelovanju organizirala štiri dnevno delavnico o podnebnih
spremembah s poudarki na različnih projektih, ki se odvijajo v lokalnih skupnostih v JV
Evropi. Delavnica je potekala v Bratislavi med 19. in 22. septembrom 2011 in prisotna je bila
tudi predstavnica Skupnosti občin Slovenije. Cilji delavnice so bili izboljšati razumevanje
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podnebnih sprememb in vplivov le teh v regiji; seznaniti se s podnebnimi obveznostmi in
finančnimi mehanizmi; spoznati študije primerov iz regije na področju upravljanja energije,
energetske

učinkovitosti,

obnovljivih

virov

energije,

upravljanje

ekosistemov,

in

obvladovanje podnebnih tveganj. Predstavnica SOS je na delavnici predstavila vlogo
asociacije pri spodbujanju iniciativ oz. pobud s področja podnebnih sprememb. (SK)

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

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
REŠEVANJE DRUŽBENIH IZZIVOV S PARTNERSTVI
Evropska komisija je povabila javne in zasebne akterje, naj z združenimi močmi na evropski
ravni rešitve s področja raziskav in inovacij uporabijo za premagovanje izzivov, s katerimi se
spopada družba. Komisija v sporočilu navaja prve izkušnje pri pilotnih projektih in
opredeljuje ukrepe, ki bodo pripomogli k številnejšim in učinkovitejšim javno-zasebnim in
javno-javnim partnerstvom. Komisija v sporočilu predlaga, da je treba upravne ureditve v
primeru potrebnih in koristnih partnerstev na ravni EU oblikovati tako, da so enostavnejše in
bolj prilagodljive. Odstraniti je treba ozka grla in ovire za čezmejne raziskave, poleg tega
morajo vsi partnerji, tudi države članice EU in zasebni sektor, v zvezi s projekti sprejeti
dolgoročne finančne obveze. Predlogi, ki izhajajo iz pristopa, opredeljenega v sporočilu,
bodo del svežnja Obzorje 2020 (Horizon 2020), ki ga bo Komisija predstavila pozneje letos.
Več informacij o pilotskem evropskem partnerstvu za inovacije za dejavno in zdravo staranje
je na volji na spletni strani: http://ec.europa.eu/active-healthy-ageing (Vir: Obvestila za
javnost EU, JV)

EVROPSKA KOMISIJA SPODBUJA ČEZMEJNO PROSTOVOLJNO DELO
Evropska komisija je naznanila načrte za nadaljnje izboljšanje priznavanja in spodbujanja
prostovoljnega dela v EU. V okviru Evropskega leta prostovoljstva 2011 Sporočilo Komisije o
politikah EU in prostovoljstvu opisuje vrsto ukrepov za spodbujanje prostovoljnih dejavnosti
v EU, vključno z vzpostavitvijo Evropske prostovoljske enote za humanitarno pomoč ter
razvojem „evropskega potnega lista znanj in spretnosti“. Zlasti pomembno pa je, da je
Evropska komisija prvič sprejela dokument o politiki, ki je izključno namenjen
prostovoljstvu. Komisija je predlagala ustanovitev Evropske prostovoljske enote za
humanitarno pomoč do leta 2012. Priprave za vzpostavitev okvira za pomoč evropskih

Od 19. septembra do 23. septembra 2011

12

TN št. 32

prostovoljcev v humanitarnih dejavnostih Evropske unije že potekajo. Komisija si poleg tega
z načrtovanjem „evropskega potnega lista znanj in spretnosti“ prizadeva tudi za povečanje
priznavanja znanj in spretnosti, pridobljenih s prostovoljnimi dejavnostmi. Tako bo
zagotovljeno priznavanje poklicnih kvalifikacij prek meja, posamezniki pa bodo pridobili
možnost vodenja evidence znanj in spretnosti ter kompetenc, pridobljenih s prostovoljstvom.
Evropski potni list znanj in spretnosti bo temeljil na Europassu (evropskem spletnem
življenjepisu), kar bo omogočilo vnos znanj in spretnosti na pregleden ter primerljiv način.
Uradna spletna stran Evropskega leta prostovoljstva 2011: http://europa.eu/volunteering/sl
(Vir: Obvestila za javnost EU, JV)

KOMISIJA NAKAZALA POT DO TRAJNOSTNEGA GOSPODARSTVA
Komisija je predstavila načrt, s pomočjo katerega naj bi do leta 2050 evropsko gospodarstvo
postalo trajnostno. Načrt za Evropo, ki bo gospodarna z viri, predstavlja načine, kako lahko
dosežemo z viri gospodarno rast, ki je bistvenega pomena za naše dobro počutje in blaginjo v
prihodnosti. V načrtu so opredeljeni gospodarski sektorji, ki potrošijo največ virov, poleg
tega so v njem predlagana orodja in kazalniki, s pomočjo katerih bomo vodili razne ukrepe
tako v Evropi kot izven njenih meja. Gre za program za konkurenčnost in rast, ki bosta
osnovani na uporabi manj virov pri proizvodnji in potrošnji blaga ter na ustvarjanju
poslovnih priložnosti in delovnih mest pri dejavnostih, kot so recikliranje, boljše oblikovanje
izdelkov, nadomestitev materialov in ekološko inženirstvo. Več informacij o načrtu za
gospodarnost

z

viri

ter

samo

besedilo

načrta

je

na

voljo

na:

http://ec.europa.eu/environment/resource_efficiency/index_en.htm (Vir: Obvestila za javnost
EU, JV)

JEDRO NOVE STRATEGIJE ZA REFORMO VISOKEGA ŠOLSTVA
Kot del evropske strategije za delovna mesta in rast je Evropska komisija predstavila
strategijo za reformo, katere cilji so povečanje števila diplomantov, kakovostnejše poučevanje
in kar največji prispevek visokega šolstva k okrevanju gospodarstva Evropske unije po krizi.
Strategija opredeljuje prednostna področja, na katerih si morajo države EU bolj prizadevati
za dosego skupnih izobraževalnih ciljev, in načine, na katere lahko Evropska unija podpre
njihove modernizacijske politike. Pobude na ravni EU bodo vključevale večdimenzionalno
razvrščanje univerz za boljšo obveščenost študentov pri izbiranju primernega študija ter
garancijsko shemo za študentska posojila za opravljanje celotnega študija v tujini („Erasmus
za magistrski študij“). Evropska unija ima približno 4 000 univerz in drugih visokošolskih
institucij ter več kot 19 milijonov študentov. V zadnjih letih sta se pestrost in število
visokošolskih institucij močno povečala, mnogo več pa je tudi študentov. Vendar je napredek
pogosto počasnejši na področju financiranja, sistemov upravljanja in študijskih programov.
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Visokošolsko izobraževanje ni dovolj uspešno, da bi v Evropi zagotovilo dovolj ljudi z
ustreznimi spretnostmi za ustvarjanje delovnih mest in rasti. Strategija za reformo, ki jo je
predstavila Komisija, temelji na analizah, raziskavah in posvetovanjih z visokošolskimi
ustanovami, profesorji, raziskovalci, študenti, podjetji, sindikati, vladami in mednarodnimi
organi. Priložen ji je delovni dokument Komisije, ki analizira najnovejši razvoj evropskih
sistemov visokošolskega izobraževanja, ter študija Modernizacija visokošolskega izobraževanja v
Evropi: financiranje in socialna razsežnost, ki proučuje trende v financiranju visokošolskega
izobraževanja in politike za boljšo dostopnost visokošolske izobrazbe (IP/11/1037) (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)

ZDA SI ŽELI IZMENJAVO PODATKOV Z EU
Kako ohraniti ravnotežje med pravico do zasebnosti in učinkovitimi ukrepi za boj proti
terorizmu? Kot so pokazale ostre razprave v Evropskem parlamentu o sporazumih o
izmenjavi osebnih podatkov, bodisi bančnih ali o letalskih potnikih, med EU in ZDA, so
mnenja o tem, kje natančno se to ravnotežje nahaja, deljena. "Delimo vašo skrb za zaščito
osebnih podatkov in spoštovanje državljanskih svoboščin," je v svojem torkovem obisku v
Parlamentu poslancem dejal pravosodni minister ZDA Eric Holder. Ob tem je v izmenjavi
mnenj s člani odbora za državljanske svoboščine Holder izrazil upanje, da bosta EU in ZDA
kmalu potrdili sporazum o izmenjavi osebnih podatkov v okviru boja proti terorizmu. Gre
za splošni sporazum o zaščiti osebnih podatkov, pogajanja o njem pa potekajo v luči
poslanske zavrnitve prve različice sporazuma o izmenjavi bančnih podatkov (SWIFT) lani,
kjer je Parlament obžaloval odsotnost zavez o zaščiti zasebnosti evropskih državljanov. EU
in ZDA se sicer v tem trenutku pogajata tudi o izmenjavi podatkov letalskih potnikov.
Pustimo akademske razprave ob strani in se ne posvečajmo toliko temu, kar se lahko zgodi,
ampak temu, kar se je v resnici tudi zgodilo, je predlagal Holder, opozarjajoč, da do danes ni
bilo niti ene kršitve določil o zasebnosti podatkov v okviru sporazumov med EU in ZDA.
"Tega mnenja ne delimo. Zaščita podatkov je namenjena prav izogibanju hipotetičnim
težavam," se ni strinjala romunska poslanka Renate Weber (ALDE). Več si lahko preberete
tukaj. (vir: EP)

SEPTEMBRSKO PLENARNO ZASEDANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
Gospodarska kriza je bila v središču pozornosti poslancev na septembrskem plenarnem
zasedanju, so pa parlamentarci govorili tudi o varnosti črpalnih ploščadi na morju in
preprečevanju zlorab na energetskem trgu Evropske unije. Parlament je obiskal poljski
predsednik Komorowski, ki je kot odgovor na krizo predlagal predvsem več Evrope.
Parlament je sprejel poročilo poslanca nemških Zelenih Bütikoferja, v katerem ta zahteva
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oblikovanje strategije za varno oskrbo EU s surovinami. Poročilo predlaga več poudarka na
recikliranju surovin, kar ne bi pripomogle le k varnosti oskrbe, ampak tudi k bolj vzdržni in
bolj konkurenčni evropski industriji. Po poškodbi naftne ploščadi v Mehiškem zalivu,
poslanci več pozornosti namenjajo varnosti teh naprav. Tako so sprejeli poročilo, v katerem
zahtevajo najvišje varnostne in okoljske standarde za črpanje plina in nafte na morju. Nova
pravila o delovanju energetskih trgov, ki jih Parlament potrdil v sredo, naj bi preprečila
zlorabe pri trgovanju na debelo, da bi se tako bolje zaščitilo končne porabnike. Trgovanje z
energijo na debelo bo na evropski ravni pod neodvisnim nadzorom, kar naj bi državam
članicam omogočilo preprečevanje in kaznovanje protikonkurenčnega ravnanja. Več o
dogajanju v Strasbourgu si lahko preberete tukaj. (vir: EP)
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