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NOVIČKE SOS
ODMRZNITEV CEN KOMUNALNIH STORITEV?
Obveščamo vas, da smo prejeli odgovor Ministrstva za okolje in prostor ter Ministrstva za
gospodarstvo na zastavljena vprašanja in predloge občin v zvezi z zamrznitvijo cen
komunalnih storitev (Uredba za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja). Odgovor ministrstev je rezultat prizadevanj na sestanku z
ministrstvi, dne 15.9.2011.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo Skupnost občin Slovenije zbrala in ministrstvom
posredovala rezultate analize ankete v zvezi z zamrznitvijo cen komunalnih storitev, iz
katere izhaja potreba po znatnem zvišanju cen komunalnih storitev. Predlagali smo, da se
ministrstva dogovorijo za odmrznitev cen in sicer v višini oz. odstotku, ki ne bi vplival na
rast inflacije. Ministrstvo se je zavezalo, da bo opravilo še lastno analizo in v primeru, da bo
tudi njihova raziskava pokazala podobno visoke zahteve po dvigu cen komunalnih storitev
so predlagali, da se s predložitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen v vladno
proceduro, predloži tudi Predlog o dopolnitvi uredbe o določitvi najvišjih cen komunalnih
storitev, ki so ga oblikovali na MOP in posredovali MG in da se dodatno vključijo nekateri
stabilizatorji rasti cen. Na MOP predlagajo, da glede na domnevno velika odstopanja med
veljavno ceno in ceno po novi uredbi, da se novo oblikovane cene uvedejo postopno v
obdobju 5 let, če bi pri posameznem predlogu šlo za povečanje, ki bi presegalo 10%. To
pomeni, da bi se razlika vsako leto zmanjšala za 1/5. MOP bo do konca tega leta pripravilo
poročevalski sistem, po katerem bo mogoče izvajalce GJS med seboj primerjati po kakovosti
izvajanja in stroškovni učinkovitosti. Na kakovost in stroškovno učinkovitost bo ministrstvo
lahko vezalo tudi obstoječe finančne spodbude za občine in izvajalce.
Na Ministrstvu pričakujejo, da bodo Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih GJS varstva okolja, ki je trenutno v pripravi, lahko predložili oktobra 2011. (bh)

PRVA KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA VARNOST V CESTNEM
PROMETU
Komisija se je sestala na svoji prvi konstitutivni seji 28.9.2011 v Kranju, ter sprejela predviden
plan dela v prihodnje. Veliko pozornosti bomo ponovno namenili novi prometni zakonodaji
(spremembe so predvidene v mesecu januarju 2012). V okviru Skupnosti občin Slovenije in
komisije je potrebno sprožiti predčasno razpravo z namenom, da se v času medresorske
razprave zagotoviti usklajenost in enoten nastop občin. Regijsko povezovanje je prav tako

postavljeno med prioritetno delo komisije v naslednjih nekaj mesecih. Zakon o voznikih
namreč predvideva, da ima vsaka občina ustanovljen Svet za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu. Ker je predvsem v manjših občinah slednje neizvedljivo zaradi pomanjkanja kadra,
zakon dopušča možnost regijskega povezovanja. Slednje bo izvedeno pod okriljem
Skupnosti občin Slovenije., Tri regijske predstavitve smo že izvedli, z naslednjimi bomo
nadaljevali v kratkem. Komisija za varnost v cestnem prometu pa se bo aktivno vključila tudi
v pripravo Nacionalnega programa in k reševanju problematike nevarnih odsekov.
Predvsem slednje je občinam velika težava že kar nekaj let. (JT)

2. SEJA KOMISIJE ZA KULTURO
V petek, 30.9.2011 se je sestala Komisija za kulturo na svoji drugi, redni seji. Na dnevnem
redu komisije so bili Predlog Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015, predlog
sprememb Zakona o uresničevanju javnega interes za kulturo in predlog Zakona o varstvu
kulturne dediščine. K vsem trem predlogom je komisija oblikovala stališča in predloge ter jih
naslovila na pristojno ministrstvo. (jt)

UČNA EKSKURZIJA - IZDAJA KOMUNALNIH OBVEZNIC
V sklopu druge faze projekta Local Borrowing (lokalno zadolževanje) bo Skupnost občin
Slovenije organizirala obisk hrvaških mest Reke in Opatije, kjer so uspešno izvedli občinske
investicijske projekte s pomočjo IZDAJE KOMUNALNIH OBVEZNIC. Tudi slovenska
zakonodaja občinam omogoča izdajo komunalnih obveznic. Izkušnje hrvaških kolegov nam
bodo približali tako župani, kot politične osebe, kot strokovnjaki s področja financ Reke in
Opatije. Študijski obisk je namenjen odločevalcem, torej županjam in županom ter njihovim
svetovalkam in svetovalcem s področja financ v slovenskih občinah. Vsa prosta mesta smo že
zapolnili. (bh)

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
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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.

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.

SOS SVETOVANJE
VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Ker se je na SOS obrnilo veliko občin z vprašanjem kako postopati v zvezi s vlogami za
znižano plačilo vrtca za leto 2012, ki so jih starši že začeli pošiljati na občine oz. kdo je/bo
pristojen za reševanje teh vlog, vam sporočamo odgovor pravne službe MDDSZ:
Tiste starše, ki imajo že izdane odločbe in veljajo do 31.12.2011, se naj z novimi vlogami za
leto 2012 napoti na pristojni CSD, tudi če obrazci niso enaki. Občine lahko izdajo odločbo
samo do konca tega leta, saj po uveljavitvi ZUPJS o tem več ne odločajo. Starše, ki so pravkar
vključili otroka v vrtec, se naj napoti z vlogami za leto 2012 na CSD, občina pa izda odločbo,
ki velja le do 31.12.2011. Vloge za leto 2012 lahko starši vlagajo na CSD 30 dni pred začetkom
uporabe zakona.
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ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE IN SUBVENCIJE NAJEMNIN
V zvezi z odločbami za obvezno zdravstveno zavarovanje in subvencijami za najemnine, ki
so prav tako vezani na začetek veljave ZUPJS Ministrstvo odgovarja, da pri zdravstvenem
zavarovanju in subvenciji najemnine ne gre za pravici (tako kot pri subvenciji vrtca, ko se
odloča za koledarsko leto 2012), ki bi bili vezani na naslednje leto, pač pa na pravico, ki se
"sproti" uveljavlja, zato vsaj pri subvenciji najemnine ni razloga (niti zakonske podlage), da
bi se odločalo le do konca leta 2011. Pri osnovnem zdravstvenem zavarovanju predlagajo, da
se ne bi dodeljevala pravica za več kot 3-4 mesece v naslednjem letu - do npr. aprila - takrat
bomo že preverili vse tiste, ki prejemajo DSP in temu posledično tudi upravičenje do OZZ (ta
pravica se dodeljuje za obdobje največ 1 leta, subvencija najemnine pa za 1 leto, razen če gre
za najemno pogodbo sklenjeno za krajše obdobje od enega leta).

RAZREŠITEV DIREKTORJA/TAJNIKA OBČINSKE UPRAVE
Razrešitev direktorja oz tajnika občinske uprave ureja 83. člen ZJU določa prenehanje
položaja, kjer piše:
(5) Funkcionar oziroma organ, pristojen za imenovanje, lahko na predlog funkcionarja, pristojnega za
predlaganje imenovanja, v enem letu od nastopa funkcije razreši generalnega direktorja v ministrstvu,
predstojnika vladne službe, generalnega sekretarja v ministrstvu, predstojnika organa v sestavi
ministrstva, načelnika upravne enote in direktorja občinske uprave oziroma tajnika občine, ne glede na
razloge iz drugega odstavka tega člena. Razrešitev po tem odstavku je ne glede na to, kdaj je
funkcionar nastopil funkcijo, možna tudi v enem letu od imenovanja uradnika na položaj.
Torej župan lahko razreši direktorja v enem letu od nastopa svoje funkcije, ali/in v enem letu
od imenovanja direktorja na položaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
05.10. / 2. SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS
2. seja Glavnega odbora SOS bo potekala v sredo, 5. oktobra ob 9.30 uri v Šentjurju, Mestni
trg 10, 2. nadstropje.

05.10. / 2. SEJA PREDSEDSTVA SOS
2. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo 5. oktobra 2011, s
pričetkom ob 10.00 uri v občini Šentjur, Mestni trg 10, 2. nadstropje. Vabilo
Na seji se bomo posvetili predvsem problematiki predloga Zakona o gradbeni inšpekciji,
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predstavitvi spodbud JAPTI, poteku pogajanj o višini povprečnine 2012/2013, predstavili pa
bomo tudi projekt socialnega podjetništva Tovarna dela-Tekstil. Vljudno vas prosimo, da se
seje zanesljivo udeležite oziroma, v primeru morebitne odsotnosti pošljete svojega
pooblaščenca. Vabimo vas, da nam po telefonu 02 234 15 00, faksu 02 2341503 ali na
elektronski naslov metka@skupnostobcin.si potrdite udeležbo.

12.10. / POSVET SOS - ZAKONITA IN PRAVILNA IZVEDBA
OBČINSKEGA SVETA
Skupnost občin Slovenije zaradi zainteresiranosti ponavlja delovni posvet ZAKONITA IN
PRAVILNA IZVEDBA SEJE OBČINSKEGA SVETA. Posvet bo v sredo, 12.10.2011 v
Ljubljani, v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska cesta 154, dvorana Horus, s pričetkom
ob 10.00 uri. Vabilo s programom, prijavnica

20.10. / MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENSKIH OBČIN II
Zavod Movit - informacijska točka programa Evropa za državljane organizira okroglo mizo z
naslovom "Mednarodno sodelovanje slovenskih občin II", ki bo potekala v četrtek, 20.
oktobra 2011, s pričetkom ob 11:00 v informacijskem središču Centra Evrope (Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana). Okrogle mize se bodoudeležili Saša Kek – Skupnost občin Slovenije, Mojca
Ževart – Mestna občina Velenje, Metka Resnik – občina Krško. Namen okrogle mize je
predstaviti mednarodno sodelovanje slovenskih občin z lokalnimi skupnostmi iz drugih
držav (s poudarkom na sporazumih o pobratenju), poiskati prednosti in izzive
mednarodnega sodelovanja ter predstaviti primere že izvedenih projektov. Na okroglo mizo
so vabljeni predstavniki občin, organizacij civilne družbe ter drugi zainteresirani.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov info@ezd.si najksneje do četrtka,
13. oktobra 2011.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
01.10. / 100 % SAMOOSKRBA SLOVENIJE
1.10. 2011, ob 10:30 uri vas vljudno vabimo na predavanje v kino dvorano (številka 5) Planeta
Tuš v Mariboru na temo: »100 % samooskrba Slovenije«. Izbruhi epidemij, vremenske ujme,
nevarnosti nuklearnih reaktorjev – vse to je prispevalo k vse večjem zavedanju malega
človeka, da odgovori ne bodo prišli od vsemogočne znanosti in visoke politike. Za svoje
preživetje bomo morali poskrbeti sami. Kaj se dogaja po svetu in kaj se že premika v
Sloveniji v smeri doseganja samooskrbnosti, brez katere ni svobode in zdravja bo predstavil
Anton Komat.
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03.10. / PODNEBNE SPREMEMBE IN MESTA
Inštitut za politike prostora v ponedeljek, 3. oktobra 2011 ob 16h vabi v Mestni muzej
Ljubljana na posvet

Dan za prostor: podnebne spremembe in mesta. Posvet obeležuje

praznovanje Svetovnega dne habitata, ki ga Združeni narodi letos posvečajo podnebnim
spremembam in njihovemu vplivu na mesta in pogoje bivanja v njih. Čeprav v Sloveniji radi
verjamemo, da se nas marsikatera globalna težava ne tiče neposredno, pa posledice
podnebnih sprememb že čutimo. Vremenske ujme, visoke poletne temperature, dolga sušna
obdobja in zelo močni nalivi tudi v Sloveniji že opozarjajo prebivalce, politike, urbaniste,
arhitekte in gradbenike, da bo treba rešitve v prostoru in rabo prostora prilagoditi novim
pogojem. Zbrane bo uvodoma pozdravil Mitja Pavliha, direktor Direktorata za prostor z
Ministrstva za okolje in prostor, na posvetu pa bodo o podnebnih spremembah z različnih
vidikov spregovorili direktor Službe vlade za podnebne spremembe Jernej Stritih, sociolog
Drago Kos, profesor okoljskega inženirstva Boris Kompare in krajinska arhitekta Marta
Vahtar. Dogodek se bo končal z moderirano razpravo in priložnostjo za druženje v atriju
muzeja. Dodatne informacije: Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana Telefon:
0590 63 683, Marko Peterlin, Maja Simoneti E-pošta: ipop@ipop.si. Vabilo

05.10./ »IMATE IDEJO? UJEMITE NAJBOLJŠE!«
Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Javna agencija Republike Slovenije za
podjetništvo in tuje investicije (JAPTI) organizirata osrednji dogodek evropskega tedna
podjetništva 2011 v Sloveniji. Na dogodku »Imate idejo? Ujemite najboljše!« bodo udeleženci
spoznali zgodbe o uspehu dveh slovenskih podjetniških družin in se o pasteh in priložnostih
pri ustanavljanju in razvoju podjetja posvetovali z uglednimi strokovnjaki. Evropski teden
podjetništva je namenjen spodbujanju in promoviranju podjetništva v Evropi, zlasti med
mladimi, in seznanjati obstoječa mikro, mala in srednje velika podjetja z možnostmi
pridobivanja podpore, ki jo ponujajo Evropska komisija, nacionalni, regionalni in lokalni
organi. Osrednja tema letošnjega, že 3. evropskega tedna podjetništva, je nova priložnost in
prenos podjetij. Otvoritveni slovenski dogodek se zato osredotoča na družinsko podjetništvo
kot pomemben vzvod za uresničitev podjetniške priložnosti in nadaljnji razvoj podjetništva.
Vljudno vas vabimo, da se nam na dogodku pridružite v sredo, 5. oktobra 2011 med 13.30 in
17. uro v Kavarni hotela Slon (v 1. nadstropju) v Ljubljani (Slovenska cesta 34).

11.10. / PREMISLIMO SLOVENIJO DVEH DESETLETIJ
DS RS vas vabi k udeležbi na posvetu ob 20-letnici samostojne Slovenije z naslovom
Premislimo Slovenijo dveh desetletij, ki bo 11. oktobra 2011 s pričetkom ob 9.30. uri, v
dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4, Ljubljana.
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Državni svet se pridružuje letošnjemu praznovanju 20-letnice samostojne Slovenije in
organizira posvet, na katerega smo povabili državne svetnike iz vseh štirih mandatov, ki so
tudi njegovi nosilni ustvarjalci, ter širšo javnost, predstavnike civilne družbe. Posvet je
namenjen osvetlitvi družbenih in gospodarskih sprememb v zadnjih dvajsetih letih, ki so
hkrati povzročile in bile posledica političnih sprememb. Na posvetu bi želeli vsebinsko
ovrednotiti vzroke in posledice na vseh ravneh politične, družbene in gospodarske
stvarnosti, obenem pa sprožiti premislek o dosežkih in vprašanjih, ki nam morebiti zastirajo
realno samopodobo. Pričakujemo, da bodo razpravljavci kritično in objektivno predstavili
uresničevanje slovenske državnosti v praksi in izpostavili njene ključne prednosti in izzive.

12.10. / PRIHODNOST SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE
Evropska komisija bo 12. oktobra 2011 objavila sveženj zakonodajnih predlogov za
prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 . Predlogi sodijo v okvir reforme skupne
kmetijske politike ter naslednjega večletnega finančnega okvira Evropske unije v obdobju
2014-2020. Ob tej priložnosti vas vabi na predstavitev Prihodnosti skupne kmetijske
politike 2014-2020 , ki bo v sredo, 12. oktobra 2011, med 14.00 in 16.00 v Centru Evropa na
Dalmatinovi 4 v Ljubljani.V imenu Evropske komisije bo predlog predstavila ga. Branka
Tome iz generalnega direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji. Predstavitvi bo sledila
strokovna razprava, ki jo bo moderiral dr. Emil Erjavec.
Število sedežev je omejeno, zato vas vljudno prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do
petka, 7. oktobra 2011, na elektronski naslov lara.sheppard@ec.europa.eu.

NOVICE DRUGIH
VIDEO O NOVI STRATEGIJI EU ZA MLADE
Strategija EU za mlade 2010 – 2018 predlaga medsektorski pristop, tako s kratkoročnimi in
dolgoročnimi ukrepi, ki vključujejo ključna področja politik, ki vplivajo na mlade Evropejce.
Vabljeni k ogledu video posnetka, ki predstavlja posamezna področja, zajeta v Novo
strategijo EU za mlade in nekatere glavne cilje na teh področjih. Posnetek si lahko ogledate
na: http://www.youtube.com/watch?v=w_zCQNhiwTQ

SLOVENIJA ZNIŽUJE CO 2 : DOBRE PRAKSE
Začenja se projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« s podnaslovom
»Kako jim je uspelo?«. Naročnik projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre
prakse« je Urad Vlade RS za komuniciranje, izvaja ga Umanotera,
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Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Občinam članicam SOS je sekretariat posredoval
povabilo k sodelovanju pri izvedbi projekta Slovenija znižuje CO2. Občine (in podjetja) ste
ciljna skupina projekta in ste vabljene, da sodelujete pri evidentiranju dobrih praks z osmih
prednostnih področij, obnovljivi viri energije, učinkovita raba energije, trajnostna mobilnost,
ekološko kmetovanje, trajnostni razvoj podeželja, vrednostna veriga lesa, trajnostna
proizvodnja in potrošnja ter prilagajanje na podnebne spremembe. O svojih dobrih praksah
ali o drugih dobrih praksah v Sloveniji in na območju Evropske unije lahko občine izvajalca
projekta obvestite na info@umanotera.org. Evidentiranje obstoječih dobrih praks v prvem
krogu poteka do 15. oktobra 2011. V pomoč pri odgovoru na vprašanje: »Kaj je dobra
praksa?« so vam lahko smernice za evidentiranje dobrih praks in obrazec za evidentiranje.

PROSTOVOLJSKA GVERILA: KDAJ STE NAZADNJE KJE PUSTILI SRCE
V evropskem letu prostovoljstva, ko se beseda o prostovoljstvu in
dobrih delih širi med posamezniki, organizacijami in skozi medije,
Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, s
prostovoljskimi organizacijami in posamezniki ta petek, 30. septembra,
po vsej Sloveniji pripravlja posebno promocijsko akcijo. Skoraj 10.000
magnetnih srčkov z napisom »Kdaj ste nazadnje kje pustili svoje srce?
Prostovoljstvo.org« bodo prostovoljci in prostovoljke v petek , 30. septembra, in v noči s
petka na soboto, razdelili na avtomobile in kolesa po 59 krajih po Sloveniji. Z magnetkom v
obliki srca bodo prebivalce Slovenije povabili med prostovoljce. Sporočilo bo usmerjalo na
prenovljeno spletno stran www.prostovoljstvo.org, ki bo omogočala »registracijo«
prostovoljcev in s tem prvič postavitev virtualne baze prostovoljcev. Na vzpostavljenem
vstopnem mestu se bodo lahko vpisali vsi, ki bi prostovoljsko delo radi vključili v svoj urnik
dnevnih obveznosti. Slovenska filantropija bo vpisanim prostovoljcem pošiljala potrebe po
prostovoljski pomoči iz cele Slovenije in s tem ponujala možnost vključevanja vseh, ki se še
niso kot prostovoljci zapisali kateri od organizacij. Članice Slovenske mreže prostovoljskih
organizacij in druge organizacije, ki jim pri njihovem poslanstvu pomagajo prostovoljci, k
vpisu vabimo vse, kajti prepričani smo, da se za vsakogar najde primerno prostovoljsko delo,
in da nam to lahko prinese samo pozitivne spremembe, sebi in drugim, tudi skupnosti, v
katero s prostovoljskim delom posegamo. Dobra dela potrebujejo vas. Kateremu boste
pustili svoje srce, se odločite sami.

POJASNILA MINISTRSTEV
DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Pojasnila ministrstva k predlogom SOS za spremembe Zakona o dostopu do informacij
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javnega značaja lahko najdete na tem mestu.

PRIPOROČILO - 6. ČLEN ZGO
Tukaj lahko najdete priporočilo MOP za izvajanje 6. člena ZGO-1 v zvezi s predpisanimi
ukrepi za obvezno vzdrževanje objekta.

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.
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
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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.

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
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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
- 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
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SODELOVANJE NA DELOVNEM SREČANJU V TIRANU
Tone Peršak, član predsedstva Skupnosti občin Slovenije in podpredsednik mreže Nalas in
Jasmina Vidmar, generalna sekretarka skupnosti sta se v tem tednu udeležila posebnega
dogodka v Tirani (Albanija), ki sta ga organizirala Nalas in Kongres lokalnih in regionalnih
oblasti Sveta Evrope. Dogodek je bil namenjen iskanju poti za rešitev krize na nivoju
združevanja občin v Albaniji, ki jo označuje vedno večja delitev občin in ustanavljanje
združenj občin, ki so politično pogojena. Ob zavedanju, da občine potrebujejo enotnega in
glasnega zastopnika svojih interesov je mednarodna skupnost pristopila k mediaciji med, na
trenutke ne najbolj na sodelovanje pripravljenimi stranmi med albanskimi župani. Tone
Peršak je predstavil izkušnjo Slovenije, poizkuse skupnosti, da se presežejo delitve in najdejo
modeli za sodelovanje občin pri uveljavljanju njihovih interesov v odnosu do države.
Dogodek je bil izjemnega pomena, saj so albanski župani lahko slišali izkušnje drugih ter na
trenutke neobremenjeno predstavili svoje poglede in pričakovanja v zvezi z združevanjem in
zastopanjem njihovih interesov. Ob zaključku pa je obveljala splošna ugotovitev, da so takšni
pogovori nujni saj širijo obzorja in vedenje in zato je treba z njimi nadaljevati. (jv)

ŠVEDSKA OBČINA IŠČE PARTNERJA NA RAZPISU COMENIUS
Občina Mölndal iz Švedske išče partnerja za dvoleten projekt, ki biga prijavili v programu
Comenius. V okviru projekta želijo strateško povezati učenje na prostem pri matematiki in
znanosti ter povečati interes otrok za raziskovanje.
Cilj projekta je ugotoviti kako različni vrtci v Evropski uniji uporabljajo, oziroma bi želeli
uporabljati učenje v naravi kot orodje za povečanje interesa otrok za naravoslovje. Naredili
bi analizo, kako se sedaj uporabljajo metodologije učenja na prostem, na podlagi rezultatov
bi v okviru seminarja ugotovili možne prijeme za povečanje zanimanja za naravoslovje. V
kolikor

ste

zainteresirani

za

sodelovanje

pri

projektu

pišite

na

naslov

daniela.olmunger@molndal.se v kolikor bi želeli več informacij o projektu pišite na nasov
miha.mohor@skupnostobcin.si.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKI KOMISIJI VEČJA MOČ PRI FINANČNEM UPRAVLJANJU
Države članice evrskega območja v prihodnje ne bodo mogle več preprosto prezreti opozoril
Komisije, da morajo spremeniti svoje proračunske politike. Zakonodaja o gospodarskem
upravljanju, ki so jo poslanci potrdili v sredo, naj bi omogočila, da bodo države lahko hitreje
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ukrepale, povečala bo preglednost in odgovornost ter izboljšala zbiranje statističnih
podatkov.
Sporazum predvideva, da lahko države članice evroobmočja zavrnejo opozorilo Komisije
kršiteljici le z večinskim preglasovanjem. Hkrati tudi nimajo možnosti, da ne storijo ničesar,
saj se opozorilo izda, če Svet v 10 dneh po predlogu Komisije o njem ne glasuje in ga tako
zavrne. V primeru zavrnitve mora Svet to odločitev javno pojasniti v Parlamentu.
Zakonodaja predvideva tudi zaslišanja finančnih ministrov opozorjenih držav pred
evropskimi poslanci, čemur so države članice dolgo nasprotovale. Komisija bo morala v
prihodnje pri ugotavljanju vzrokov makroekonomske nestabilnosti kot vir neravnovesij
upoštevati tudi države z visokim presežkom plačilne bilance, kot je Nemčija. Države so v
pogajanjih vztrajale, da bi bilo treba pod drobnogled vzeti le tiste, ki imajo primanjkljaj.
Pravila zdaj omogočajo Komisiji, da kot vir nestabilnosti označi tudi Nizozemsko ali Nemčijo
in od njih zahteva reforme delovanja.
Druge spremembe, ki jih je dosegel Parlament:
• pravna definicija evropskega semestra (letna oceni nacionalnih proračunov za usklajevanje
gospodarske politike) z vključitvijo v pravna besedila, kar da postopku večjo težo;
• vzpostavitev pravnega okvira za nadzor nacionalnih programov reform;
• povečana pooblastila Komisiji, ki lahko od držav članic zahteva dodatne informacije in
izvaja nadzor na kraju samem;
• kazen v višini 0,2 odstotka letnega BDP za države članice evrskega območja, ki namenoma
posredujejo napačne statistične podatke o primanjkljaju in zadolženosti;
• kazen v višini 0,1 odstotka letnega BDP za države članice evrskega območja, ki ne ukrepajo
na podlagi priporočil za odpravo makroekonomskega neravnovesja;
• večja neodvisnost statističnih organov in standardov za pripravo statističnih podatkov;
• upoštevanje kolektivnih pogajanj in pogodb med socialnimi partnerji pri oblikovanju
priporočil. (vir: EP)

ČLANICE SI MORAJO BOLJ TRUDITI ZA PRENOS PREDPISOV EU V
SVOJO ZAKONODAJO
Enotni trg ima v sedanjih kriznih časih ključno vlogo pri reševanju Evrope iz gospodarske
stagnacije. Vendar kadar koli ena ali več držav članic ne prenese predpisov EU v svojo
zakonodajo pravočasno, s povzroči vrzeli v pravnem okviru EU, kar pa vodi do
razdrobljenosti. Posledično lahko zaradi neupoštevanja navodil ene same države članice
trpijo gospodarski interesi vseh držav članic. Pregled notranjega trga Evropske komisije
danes kaže na nujnost večjega prizadevanja s strani držav članic, da prenesejo predpise EU v
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svojo zakonodajo. Trenutno 16 od 27 držav članic EU ne izpolnjuje cilja 1-odstotnega
zaostanka pri prenosu zakonodaje, ki so ga za zadnjo poročevalno obdobje (zadnjih 6
mesecev) leta 2007 določili predsedniki držav in vlad EU.
To pomeni, da v povprečju 1,2 % direktiv o notranjem trgu, za katere je rok za prenos že
potekel, trenutno še ni prenesenih v nacionalne zakonodaje. Večina odprtih postopkov za
ugotavljanje kršitev, ki jih sproži Komisija, zadeva Belgijo, sledita pa ji Grčija in Italija .
Čeprav so v začetku tega leta zabeležile dobre rezultate, pa Belgija, Litva, Luksemburg,
Nizozemska, Portugalska, Romunija, Slovenija, Finska, Švedska in Združeno kraljestvo
danes ne dosegajo 1-odstotnega praga. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

TEŽAVE TUJIH ŠTUDENTOV, UČENCEV IN PRIPRAVNIKOV PRI
BIVANJU IN POTOVANJU V EU
Iz poročila Komisije je razvidno, da se tuji študentje, ko pridejo na študij v EU, še vedno
srečujejo s težavami zaradi razlik v izvajanju zadevne zakonodaje EU. Prvo poročilo o tem,
kako države članice izvajajo pravila EU o vstopu in bivanju študentov, dijakov, neplačanih
pripravnikov in prostovoljcev iz tretjih držav navaja, da bi se te oblike začasne migracije dalo
še izboljšati. Zlasti bi se dalo povečati in okrepiti usklajenost, ki se je dosegla z Direktivo, ter
razširiti pravice, ki jih zagotavlja. Leta 2009 je z namenom študija, izmenjave učencev,
neplačanega pripravništva ali prostovoljnega dela v EU vstopilo več kot 200 000 državljanov
tretjih držav. Poročilo kaže, da je Direktivo treba temeljito spremeniti, zlasti glede: okrepitve
jamstev v postopku (posebni skrajni roki za obravnavo prošenj, obveznost držav članic, da
navedejo razloge za zavrnitev); okrepitve klavzul mobilnosti (ki se nanašajo na študente, ki
so bili sprejeti v prvo državo članico in si želijo študij nadaljevati v drugi državi članici);
spodbujanja sinergij s programi EU, ki lajšajo mobilnost državljanov tretjih držav v EU;
izboljšanja ravni uskladitve glede prostovoljcev, neplačanih pripravnikov in učencev, ki bi
lahko prispevalo k razvoju splošnega pravnega okvira EU na področju izobraževanja,
usposabljanja in kulturnih izmenjav s tretjimi državami. Zato Komisija namerava leta 2012
predlagati spremembe k Direktivi. (Vir: obvestila za medije EU, jv)

NEKDANJA INDUSTRIJSKA OBMOČJA-TRAJNOSTNE TURISTIČNE
DESTINACIJE
Enaindvajset destinacij iz vse Evrope je prejelo nagrado EDEN 2011 za zgledno oživitev in
spodbujanje propadajočih območij. Slovesno podelitev nagrad je spremljajo srečanje mreže
EDEN in razstava nagrajenih destinacij. Zapostavljena območja, ki obsegajo tako zapuščene
rudnike in opuščene tovarne kot tudi propadle železnice in zaraščene kmečke posesti, so
nekoč imela ključno vlogo v evropski zgodovini. Zahvaljujoč skrbno zastavljenim projektom
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za trajnostno oživitev teh območij lahko obiskovalci ponovno odkrijejo preteklost in se
seznanijo s tradicionalnimi načini življenja. Med mesti, ki so prejela nagrado je tudi občina
Idrija. Čestitamo. Več informacij o projektu EDEN in prejšnjih dobitnikih nagrade lahko
najdete na http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/tourism/eden/index_sl.htm. (Vir: obvestila
za javnost EU, jv)

23. TEKMOVANJE EU ZA MLADE ZNANSTVENIKE
Na Finskem so mladi znanstveniki iz Irske, Švice in Litve danes prejeli prvo nagrado na 23.
tekmovanju EU za mlade znanstvenike. Njihove zmagovalne znanstvene projekte na
področju računalništva, inženirstva in medicine je mednarodna žirija izbrala za najboljše
izmed 87 projektov iz 37 držav, ki so bili predstavljeni na tem 5-dnevnem dogodku. Drugo
nagrado so prejele ekipe iz Nemčije, Združenega kraljestva in Bolgarije, tretjo nagrado pa
ekipe iz Norveške, Poljske in Združenega kraljestva. Posebna mednarodna nagrada je bila
podeljena projektu z Nove Zelandije. Nagrajenci – vsi so mlajši od 21 let – si bodo razdelili
denarno nagrado, ki znaša 51 500 EUR. Evropska komisija je tekmovanje Evropske unije za
mlade znanstvenike uvedla z namenom olajšati sodelovanje in izmenjavo med mladimi
znanstveniki s podobnimi sposobnostmi in interesi ter da bi se jim ponudila priložnost
razvijati svoje projekte pod budnim očesom nekaterih najbolj priznanih znanstvenikov v
Evropi. Tekmovanje ima namen spodbuditi mlade, ki jih znanost zanima, da se odločijo za
poklic v znanosti. Prvič je potekalo leta 1989, sodelovalo pa je 15 držav. Letos, na že 23.
tekmovanju, pa sodeluje 37 držav in ena evropska šola. Več informacij o tekmovanju EU za
mlade znanstvenike, vključno s fotografijami, zgodbami o uspehu ter podrobnostmi iz
življenjepisa žirantov kot tudi opisi vseh sodelujočih projektov, je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/research/youngscientists/index_en.cfm

KOMISIJA ZAČENJA POSVETOVANJE O ZMANJŠANJU EMISIJ
TEHNIČNIH PLINOV
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o krepitvi ukrepov EU za zmanjšanje emisij
fluoriranih plinov. Gre za skupino tehničnih plinov, ki izjemno veliko prispevajo h
globalnemu segrevanju ozračja.
Pregled Komisije ugotavlja, da ima veljavna uredba Evropske unije o fluoriranih plinih (Fplinih) sicer znaten učinek, vendar se pričakuje, da bodo emisije F-plinov brez dodatnih
ukrepov dolgoročno ostale na današnji ravni. Pregled navaja široko področje uporabe za
nadaljnja stroškovno učinkovita zmanjšanja emisij, saj je F-pline v različnih sektorjih čedalje
pogosteje mogoče nadomestiti z alternativami, ki k podnebnim spremembam prispevajo v
manjši meri ali sploh ne. Iz pregleda izhaja, da bi EU do leta 2030 utegnila odpraviti do dve
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tretjini sedanjih emisij fluoriranih plinov. F-plini trenutno znašajo približno 2 % emisij
toplogrednih plinov EU. Ustalitev emisij F-plinov na današnji ravni brez nadaljnjih ukrepov
pomeni, da bi njihov delež v prihodnosti lahko znatno narasel. Posvetovanje bo trajalo do
19. decembra 2011 in je namenjeno vsem zainteresiranim. Za več podatkov ali sodelovanje
pri posvetovanju obiščite spletno stran: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/index_en.htm
(Vir: obvestila za javnost EU, jv)

ENOTNI TRG SKOZI OČI LJUDI
Evropski državljani in državljanke so na splošno zadovoljni z možnostmi, ki jih zagotavlja
enotni trg glede večje izbire proizvodov (74 %), več delovnih mest (52 %) in poštene
konkurence (47 %). Po drugi strani pa se jim zdi, da enotni trg prinaša ugodnosti le velikim
podjetjem (62 %), slabša delovne pogoje (51 %) ter ne koristi revnim in zapostavljenim (53
%). 28 % vprašanih razmišlja, da bi v prihodnosti delali v tujini. To je nekaj ključnih
izsledkov najnovejše raziskave Eurobarometra o enotnem trgu. Raziskava je pokazala tudi,
da veliko Evropejcev ne pozna enotnega trga in njegovih prednosti (35 %). V poročilu so
zbrane dejanske ovire, s katerimi se srečujemo na enotnem trgu – kot pomanjkanje
informacij, težave pri izvajanju, odstopanje zakonodaje od pričakovanj, Poročilo bo osnova
za razpravo na forumu o enotnem trgu (SIMFO), ki bo potekal od 2. do 4. oktobra. SIMFO, ki
ga skupaj pripravljata poljsko predsedstvo Sveta EU in Evropski parlament, bo v razpravah
o stanju enotnega trga združil državljane, zainteresirane strani in oblikovalce politik na vseh
ravneh

upravljanja.

Več

informacij:

Dvajset

glavnih

pomislekov,

Rezultati

Eurobarometrahttp://ec.europa.eu/internal_market/top_layer/single_market_forum_en.htm
(Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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