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NOVIČKE SOS
7. SEJA PREDSEDSTVA SOS V ZREČAH
V Zrečah je 22.5.2012 potekala 7. redna seja Predsedstva SOS. Na seji predsedstva so se prisotni
posvetili predvsem pripravam na prihajajočo Skupščino SOS, predstavitvi možnosti financiranja
občinskih investicijskih projektov in aktualnim problematikam na področju predšolske vzgoje.
Predstavnik podjetja Aliana Zdravko Kolinc je prisotne seznanil z modeli in možnostmi financiranja in
izdelave projektov ter ustrezne dokumentacije, med katerimi je izpostavil zlasti metodo procesnega
načrtovanja in s tem povezano poenostavitev črpanja sredstev, državi in občinam pa se tako omogoči
razvoj, pritegne pa lahko tudi zasebnega investitorja. Tako se lahko utre pot transnacionalnim
projektom, ki nam jih sedaj primanjkuje. Za financiranje projektov občin je izpostavil predvsem
finančni instrumenti ELENA, JEREMY in JESSICA. Miha Marinšek iz podjetja Actum je podrobneje
predstavil mehanizem ELENA, ki financira tehnično pomoč za učinkovito rabo energije. Tehnična
pomoč je primarno namenjena občinam in regijam, proračun pa znaša 15 mio EUR. Cilj tehnične
pomoči je priprava celovitih naložbenih programov s področij izboljšanja energetske učinkovitosti
javnih in zasebnih stavb, obnovljivih virov (biomasa, fotovoltaika,...), obnove ali izgradnje daljinskega
ogrevanja, javnega prometa, ipd. Namenjena je pripravi študij upravičenosti, študij povpraševanja,
naložbenih programov, poslovnih načrtov, energetskih pregledov, pripravi javnih razpisov in pogodb,
pomoči pri oblikovanju izvedbenih organizacijskih enot ter izvedbi vseh drugih aktivnosti, ki so
potrebne za pripravo celovitih naložbenih programov. Iz proračuna TP je kritih do 90% upravičenih
stroškov. Prošnje za tehnično pomoč so obravnavane po kronološkem vrstnem redu prispelih prošenj.
Možnosti najema ugodnega kredita je predstavil Stanislav Berlec, direktorja SID banke. SID je banka
drugega tira, razvojna banka Slovenije. G. Berlec je povedal, da so za financiranje občinskih projektov
v jeseni objavili javno povabilo za občine za pridobitev projektnega denarja za infrastrukturo in
okoljske projekte. Velikost projektov je do 25 mio. €, sam program je oblikovan na 2 virih - EIB in
banko Sveta Evrope. Prednost virov je dolga ročnost (20 let) in cenovna ugodnost glede na obrestno
mero. G Berlec je poudaril, da je njihov vir vsaj 2 odstotni točki nižji kot pri poslovnih bankah –
obrestna mera se odtehta kot srednja mera med komercialno ponudbo in ponudbo SID banke.
Sekretariat SOS bo o možnostih financiranja občinskih investicij natančneje obvestila v prihajajočih
tednih.
Na 7. Seji Predsedstva SOS so se nam pridružili tudi predstavnice in predstavniki MIZKŠ, državna
sekretarka Mojca Škrinjar, Alen Kofol (v.d. generalnega direktorja direktorata za predšolsko vzgojo) in
Vida Starič Holobar, ki so s prisotnimi spregovorili o aktualnih problematikah na področju predšolske
vzgoje s posebnim ozirom na ukrepe, ki bi naj zagotovili varčevanje tako na strani države kot občin.
Ker v predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ ni bilo vključeno vse na tem področju, kar je bilo
predlagano, so na ministrstvu že pričeli s pripravo sprememb zakonov in podzakonskih aktov vsled
varčevanja za občine. Zagotovili so, da bo Skupnost občin ponovno tesen sogovornik v postopku
priprave zakonodaje. Predstavniki predsedstva so zastopnice in zastopnike ministrstva seznanili tudi
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s tistimi težavami, ki jih povzročajo zdaj veljavni zakoni in normativi na področju šolstva in
predšolske vzgoje.
Predsedstvo je na svoji redni seji imenovalo tudi članico v delegacijo Odbora regij in člane in
nadomestne člane v delegacijo Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. V Kongres
lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope je bil imenovan župan občine Beltinci Matej Gomboši,
kot nadomestna člana pa župan občine Dobrovnik Marjan Kardinarj in Breda Pečan, podžupanja
občine Izola. V Odbor regij je bila imenovana članica Jasna Gabrič, podžupanja občine Trbovlje. (bh)

PREDSTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA MODULA
V sredo, 23. maja je bila na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predstavitev
distribucijskega modula za uporabo in izvajanje zakona o uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.
Predstavitev je ob nekaj manjših težavah potekala gladko, čeprav smo predstavnice Skupnosti občin
Slovenije ob predstavitvi opozorile, da bo za tekočo uporabo modula in možnost občin, da v skladu z
zakonom izvajajo naloge iz zakona potrebno zagotoviti dostop do nekaterih podatkov, ki jih modul za
enkrat še ne omogoča (npr. pri obveznem zdravstvenem zavarovanju emšo,…). Na sestanek smo sicer
prišli še z nekaterimi dilemami in težavami, ki jih izvajanje zakona še vedno povzroča, vendar nanje ni
bilo mogoče prejeti nikakršnega odgovora, saj so vsi predstavniki ministrstva, razen računalničarjev
zapustili sestanek. Tako smo lahko samo med seboj iskali nekatere odgovore. Med drugim smo
ponovno ugotavljali, da je, četudi naj bi po besedah Davorja Dominkuša bilo izdanih 51.000 odločb za
vrtce, ti teh odločb še večinoma ne videli. Zato je potrebno ponovno apelirati na starše, da prejete
odločbe le prinesejo v vrtce, saj bodo drugače imeli izjemno velike težave s plačili. O dejstvu, da četudi
naj bi se občinam količina dela zmanjšale pa se sedaj kaže, da bo veliko dela ostalo ali pa ga bo še več,
pa ni bilo mogoče govoriti, saj smo kot je že bilo povedano, ostali brez sogovornikov. (jv)

ALI VAŠA OBČINA POSLUJE ZAKONITO?
Skupnost občin Slovenije je pričela s projektom dodatnih storitev na področju izvedbe notranje revizije
občin in drugih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Slednje bo v imenu
SOS občinam članicam nudila skupina preizkušenih državnih revizorjev in državna notranja
revizorka, magistrica davčnega prava. Skupina revizorjev ima dolgoletne izkušnje s področja revizije
poslovanja, vsak izmed njih pa ima najmanj 3 leta praktičnih izkušenj z delom na občini, v podjetju
katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ali v javnem zavodu, katerega ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina. Vodja revizijske skupine je magistrica pravnih znanosti s področja
davčnega prava, Metka Cerar, ki ima revizorski naziv: Preizkušena državna revizorka, državna
revizorka in državna notranja revizorka. Je tudi sodna izvedenka ekonomske stroke, predavateljica
javnih naročil in soavtorica priročnika »Pojmovnik javnih financ«. Ima 16 let delovnih izkušenj v javni
upravi in 8 let delovnih izkušenj kot revizor. Za več informacij in ponudbo se lahko obrnete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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SESTANEK ZA PRIPRAVO NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA
PROGRAMA
V sredo, 23. maja je bil na pristojnem ministrstvu sestanek, na katerem so bili predstavljene intence za
pripravo novega nacionalnega stanovanjskega programa. Tako je bilo povedano, da naj bi ta
zasledoval nekaj ključnih ciljev – izboljšanje dostopnosti do stanovanj, prenova obstoječega
stanovanjskega fonda, povečanje mobilnosti. S strani skupnosti smo opozorili na nekaj problemskih
zadev na področju stanovanjske politike, še posebej z vidika različnosti občin ter potreb in pričakovanj
prebivalk in prebivalcev. Povedali smo tudi, da je dobro, da smo bili na sestanek povabljeni še preden
je dokument v javni obravnavi, pa tudi, da to nič ne pomeni, če za pregled dokumenta nimamo dovolj
časa. Kar se je izkazalo, da bo problem, saj bi morali pripombe na dokument, ki naj bi ga dobili dan
kasneje posredovati najkasneje do srede, 30. junija 2012. (jv)

PREDSEDSTVO SOS ZAVRNILO VSEBINO PREDLOGA KROVNE GA
SPORAZUMA IN POGODBE ZA SINDIKALNO DELO OBČINSKIH
REDARJEV
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na 7. redni seji v Zrečah, 22.5.2012 sprejelo sklep, s katerim
ne soglaša s predlagano vsebino pogodbe o pogojih za sindikalno delo v občini. V skladu z navedenim
prav tako ne bo pristopilo k podpisu Krovnega sporazuma o delovanju Sindikata občinah redarjev
Slovenije v posameznih občinah.
S strani Sindikata občinskih redarjev smo prejeli prošnjo oziroma poziv, če bi lahko posredovali pri
občinah, da bi s slednjim podpisale pogodbo o pogojih za sindikalno delo v občini. V sekretariatu smo
pogodbo pregledali tako z vsebinskega kot pravno-formalnega vidika ter prišli do zaključka, da je
predlog pogodbe vsebinsko v večih delih ne samo v škodo občin, temveč tudi nezakonita. O tem smo
obvestili občine ter Komisijo za občinsko redarsko službo ter slednjim podali naše neobvezujoče
mnenje, da se pogodba s takšno vsebino ne podpiše. Seveda je Sindikat občinskih redarjev z našo
potezo bil izjemno nezadovoljen, v sled česar so v sekretariat naslovili pobudo za srečanje. Ker na
srečanju nismo našli skupnega jezika, so se predstavniki sindikata za pomoč obrnili na predstavnike
SVLR. SOS, ZOS in ZMOS smo iz državne ravni prejeli priporočilo, da se predlog pogodbe s
sindikatom ponovno uskladi. SOS, ZOS in ZMOS smo tako s strani Sindikata občinskih redarjev
Slovenije prejeli v usklajevanje nov predlog Krovnega sporazuma o delovanju Sindikata občinskih
redarjev v Sloveniji v posameznih občinah, s katerim naj bi se opredelili splošni okvirji delovanja
sindikata v poklicu občinski redar, natančnejši sporazumi pa bi se sklenili z vsako občino posebej.
Priložen je bil tudi nov predlog pogodbe za pogoje sindikalnega dela v občinah, ki bi ga sindikat
sklepal z občinami individualno. SOS je predlagano vsebino pogodbe po proučitvi v posameznih
določilih ponovno zavrnil, stališčem SOS pa se je pridružil tudi ZOS.
Nov predlog pogodbe in krovnega sporazuma je obravnavalo tudi predsedstvo SOS na svoji redni, 7.
seji (22.5.2012 v Zrečah). Kot smo vas uvodoma obvestili Predsedstvo SOS predloga krovnega
sporazuma in pogodbe v dani vsebinski obliki ni podprlo ter tako ne bo pristopilo k podpisu
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pogodbe. Slednje je tudi priporočilo občinam, kako boste se občine odločile, pa je seveda na koncu
zmeraj v vaši pristojnosti. Predlog krovnega sporazuma s pripombami SOS lahko prelistate tukaj. (jt)

SVETNIKE V LJUBNEM SEZNANILI Z ZADRUŽNIM MODELOM DOLB
Skupnost občin Slovenije je na 10. redni seji Občinskega sveta Občine Ljubno, v četrtek, 24. maja 2012,
svetnicam in svetnikom predstavila projekt SOS za-druge DOLB. Uvodoma smo občinskemu svetu
predstavili Skupnost občin Slovenije. Za občino Ljubno smo skupaj z zunanjim sodelavcem pripravili
študije, ki kažejo na ekonomsko upravičenost za vzpostavitev daljinskega ogrevanja na lesno biomaso
(DOLB). Svetnice in svetniki so imeli veliko vprašanj, pa tudi predlogov, kako bi projekt daljinskega
ogrevanja nadgradili v novo gospodarsko priložnost. Z razširitvijo projekta na soproizvodnjo
elektrike so svetniki predlagali rešitve, kako odvečno toploto v poletnih mesecih, ko ogrevanje ni
potrebno, najbolje izkoristiti. Razprava je bila zelo konstruktivna in veselimo se nadaljnjih aktivnosti
pri izvajanju projekta. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SPREMEMBE UREDBE O RAVNANJU Z BATERIJAM I IN
AKOMULATORJI
Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji. Prosimo, da vaše
pripombe in predloge posredujete do srede, 30.5.2012 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
CESTAH
V medresorsko usklajevanje smo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
cestah. Vljudno prosimo, da nam svoja stališča, mnenja in predloge posredujete do torka, 29. maja
2012 na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

NACIONALNI STANOVANJSKI PROGRAM
23.5.2012 je na ministrstvu potekal sestanek glede predloga Nacionalnega stanovanjskega programa
2012-2021. Ker je bilo dogovorjeno, da nam posredujejo tudi Strukturo Nacionalnega stanovanjskega
programa 2012 – 2021, lahko sedaj do nje dostopate tukaj. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne
pripombe in predloge posredujete najkasneje do torka, 29.5.2012 na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

ZAKON O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH
LOKALNIH SKUPNOSTI
V medresorsko usklajevanje smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.
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Novela po eni strani razveljavlja Zakon o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije ter 16.
in 27. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki urejata
prenos nepremičnega premoženja v last javnemu skladu oziroma prenos posameznih nalog
upravljanja od upravljavca na javni sklad. Po drugi strani novela v samo besedilo ZSPDSLS vnaša
manjše spremembe, ki so razvidne iz gradiva.
Zakon bo skladno s 142. členom Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije obravnavan po
skrajšanem postopku, zato vas vljudno naprošamo, da pripombe podate najkasneje do petka, 1. 6.
2012 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA OBČIN
PRORAČUNSKA SREDSTVA NAMENJENA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Na pobudo občine članice smo povprašali občine koliko proračunskih sredstev namenijo za zaščito in
reševanje. Prejete odgovore lahko najdete tukaj.

OBRAČUNAVANJE AKONTACIJE DOHODNINE ZA KMETIJSKE
DEJAVNOSTI
S strani občin članic smo prejeli več vprašanj glede akontacije dohodnine pri kmetijskih subvencijah,
ki jih izplačujejo občine ter se zaradi nejasnosti obrnili na DURS. Zanimalo nas je predvsem ali je
občina dolžna obračunati akontacijo dohodnine od kmetijskih subvencij kmetijskim gospodarstvom.
Odgovor lahko preberete tukaj.

POVPRAŠEVANJE ČLANICE SOS - HKOM OMREŽJE
V torek, 22. maja smo občine članice SOS in komisijo za e-poslovanje zaprosili za pomoč občini članici
SOS, ki je na Sekretariat SOS naslovila naslednje povpraševanje: »Zanima nas ali se v občinah pojavljajo
kakršni koli problemi v povezavi z vključenostjo občin v HKOM omrežje, v smislu ugotovljenega počasnejšega
delovanja v omrežju, omejitev v hitrosti interneta, počasnejšega sprejemanja elektronske pošte in podobno,
oziroma če imajo kakršne koli druge probleme glede omejitev, ki se pojavljajo (na primer težave pri oddaljenem
dostopu do omrežij občin, ne možnost postavitve webmail-ov za oddaljen dostop do elektronske pošte itd). Prav
tako nas zanima ali se je katera občina že odločila zaradi vseh omenjenih težav in restriktivnih omejitev, ki veljajo
v HKOM omrežjih, izstopiti iz HKOM omrežja (v mislih imamo tiste občine, ki so v celoti v HKOM omrežju in
tiste ki dostopajo do HKOM-a samo v določenih primerih preko geselnikov in VPN-ov), ter kako so posledično
zagotovile varovanje svojega omrežja itd.« Na povpraševanje je odgovorilo 18 občin. O težavah poroča 11
občin, 3 nimajo težav in 3 občine niso v celoti na HKOM. Ena občina sporoča, da se je srečevala s
podobnimi problemi, vendar so jih rešili tako, da so svoje probleme posredovali upravljavcu HKOM
omrežja, kateri je pregledal sistem in jim je na podlagi ugotovitev povečal kapacitete, ki so seveda
plačljive, vendar poslovanje sedaj poteka nemoteno in hitreje. Odgovore občin je sekretariat SOS v
petek, 25. maja delil z vsemi, ki so na povpraševanje odgovorili.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
31.05. / 2. SEJA KOMISIJE ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
2. seja Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja pri SOS, bo potekala v četrtek, 31.5.2012 s pričetkom
ob 12.00 uri v prostorih Mestne občine Maribor, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor. Komisija se bo
posvetila Predlogu sprememb in dopolnitev Zakona o zaščiti živali.

06.06. / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Redna letna skupščina SOS bo potekala v sredo, 06.06.2012, s pričetkom ob 09.30, v Celjskem domu.
Po koncu skupščine, predvideno s pričetkom ob 12.00 uri bo potekala panelna razprava z naslovom
»KAKŠNE OBČINE IMAMO IN KAKŠNE POTREBUJEMO«, kjer bo sodeloval pristojni minister ter
strokovnjaki s področja lokalne samouprave in seveda župani. Vabilo in prijavnica

12.06. / SOS ZA ENERGETSKE PROJEKTE OBČIN
Skupnost občin Slovenije vas v okviru projekta Covenant CapaCITY in v
sodelovanju s podjetjema Actum d.o.o. in Alianta d.o.o. vljudno vabi na
informativni dogodek z delavnico z naslovom SOS za energetske projekte
občin, ki bo v torek, 12. 6. 2012 v Ljubljani. Osrednji temi informativnega dogodka z delavnico bosta:
možnost priprave regijskih (medobčinskih) Trajnostnih energetskih akcijskih načrtov (SEAP)
ter
možnosti sofinanciranja izvedbe investicijskih projektov za izboljšanje energetske
učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v okviru programa ELENA
Namen dogodka je predstaviti projekt Covenant CapaCITY ter informirati občine o možnostih
regijskih priprav SEAP; ter predstaviti program ELENA ter zbrati predloge za oblikovanje konzorcija
slovenskih občin, ki bi skupaj kandidirale za sredstva programa. Program je namreč namenjen velikim
investicijam, ki presegajo 50 mio €. Ker so glede na majhnost slovenskih občin zmožnosti za velike
investicije omejene, je priložnost za slovenske občine predvsem skupna kandidatura več občin.
Program ELENA je doslej v Sloveniji in tudi širše v Evropi še precej neizkoriščen vir sredstev, zato za
slovenske občine predstavlja veliko priložnost za pridobitev
financiranja. Vabila s prijavnicami pošljemo prihodnji teden.

15.06 / PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV V PODČETRTKU
Skupnost občin Slovenije in Udruga gradova u Republici Hrvatskoj izvajata v letošnjem letu projekt
LOCPART – promocija in ustvarjanje novih partnerstev med občinami. Uvodna konferenca projekta je
bila izvedena januarja v Mariboru. V okviru projekta pa v nadaljevanju organiziramo delavnico za
pripravo konkretnih projektnih predlogov za prijavo na razpis programa Evropa za državljane.
Delavnica bo potekala v Podčetrtku (Terme Olimia - Wellness hotel Sotelia), 15. junija. V okviru

18.5.2012 – 25.5.2012

7

TN št. 20

proračuna projekta so zagotovljena sredstva za 10 udeležencev iz vsake države za eno nočitev. Na
delavnici lahko sodeluje več predstavnikov iste občine. V primeru večjega povpraševanja od 10 oseb
(velja samo za nočitve) bomo upoštevali prvih 10 prijavljenih (časovno). Št. udeležencev na sami
delavnici ni omejeno.
Vljudno vas prosimo, da vprašalnik ne glede na udeležbo na delavnici 5. junija izpolnjenega čim prej
pošljete na info@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
31.5. / UPRAVLJAVSKA SPOSOBNOST SLOVENSKIH OBČIN
Posvet za direktorje občinskih uprav slovenskih občin z naslovom Upravljavska sposobnost
slovenskih občin, ki ga raziskovalci Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani ob podpori
Friedrich Ebert Stiftung organizirajo v okviru konference Slovenski politološki dnevi 2012 bo potekal
31.5.2012 ob 14.30 uri v konferenčnem centru Grand hotela Metropol v Portorožu. Na seminarju bodo
(med drugim) predstavili tudi primerjalne rezultate empirične raziskave, ki je potekala v marcu in
aprilu 2012 med direktorji občinskih uprav. Vse podrobnosti seminarja najdete v vabilu, ki se nahaja v
prilogi sporočila. Prijavite se lahko na miro.hacek@fdv.uni-lj.si. Vabilo

04.06. / INFORMATIKA V MESTIH
Vabimo vas na mednarodno konferenco namenjeno informatiki v mestih, ki bo od 4. do 6. junija na
Dunaju. Velika, srednja in mala mesta – vsa se srečujejo z enakimi izzivi: Proračuni so tesni, občani želijo
sodelovati v procesih odločanja, zahtevajo boljše storitve in nova delovna mesta. Lokalna podjetja je prizadela
gospodarska kriza in potencial za rast pričakujejo v javnem sektorju. Kako se lahko lokalne skupnosti s podporo
svojih IT oddelkov odzovejo na te izzive?
MCE Konferenca 2012 se osredotoča na to vprašanje, in razpravlja o tej temi v luči inovativnih informacijskih in
komunikacijskih tehnologij. Slogan konference MCE je "Upravlja Mesta prihodnosti - IT?"
Pomembne teme konference so: odprta vlada, odprti podatki, socialna omrežja, računalništvo v oblaku in
pametna mesta. Različni strokovnjaki in menedžerji s področja IT iz avstrijskih in evropskih mest bodo na
konferenci izmenjali izkušnje in razpravljali na interaktivnih delavnicah. Dva večerna dogodka bosta
udeležencem ponudila možnosti mednarodnega mreženja in navezovanja medsebojnih stikov v sproščenem
vzdušju.
Kotizacija, ki zajema gradiva, kosila & napitke, večerne dogodke in simultano prevajanje (samo
angleško in nemško) znaša 400 € za posamezne udeležence iz javnega sektorja. Iz SOS smo
kontaktirali organizatorja in se dogovorili za večji popust, kot je objavljen na spletu. Zagotovili so nam
vsaj 20 % popust za prijavo več udeležencev, ki pa je lahko ob večjem številu prijavljenih večji. Cene
hotelov, ki jih priporoča organizator se gibajo od 90 do 200 €. Uradni jezik konference je angleščina.
Več o konferenci: http://www.majorcities.eu/conferences/2012-vienna
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V kolikor nam sporočite vaš morebitni interes za udeležbo (na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si),
vam s strani SOS lahko pomagamo pri nižji kotizaciji, morda tudi organizaciji prevoza. Odvisno od
števila zainteresiranih.

04.06. 7 TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE MOBILNOSTI ZA USPEŠNE
LOKALNE SKUPNOSTI
Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za
mobilnost v proračunih občine, podjetij in gospodinjstev, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb,
večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Strateška obravnava prometa prinaša objektivno
merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti občine za uspešen razvoj.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite delavnice Trajnostno načrtovanje mobilnosti za uspešne lokalne
skupnosti, ki bo potekala v ponedeljek, 4. junija 2012, v veliki sejni dvorani Mestne hiše MOL, Mestni
trg 1, Ljubljana. >>> program konference
Delavnico organizirajo Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Mestna občina Ljubljana,
Urbanistični inštitut RS in partnerji projektov CIVITAS Elan, Eltis Plus ter IJPP, namenjena pa je
izmenjavi praktičnih znanj za boljšo načrtovalsko prakso na področju prometa v slovenskih občinah.
Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite najkasneje do 30. maja
2012.

Podrobnejše

informacije:

Mojca

Balant,

UIRS,

01

420

13

19,

mojca.balant@uirs.si,

www.trajnostnamobilnost.si.

18.06. / SLOVENSKO - KITAJSKA INVESTICIJSKA IN POSLOVNA
KONFERENCA
V času od 18. do 20. junija 2012 organizira JAPTI investicijsko in poslovno konferenco ter obisk
delegacije

potencialnih

kitajskih

investitorjev

in

poslovnežev

v

slovenska

podjetja.

Slovensko - kitajska investicijska in poslovna konferenca bo potekala na tematiko prenosa znanja in
tehnologij v proizvodnjo – industrijo. Na obisk v Slovenijo prihajajo kitajski poslovneži, ki so ob
obisku slovenskih podjetij konec marca 2012 na Kitajskem, izkazali interes za sodelovanje s
slovenskimi podjetji. V času obiska bodo organizirana bilateralna srečanja slovenskih in kitajskih
poslovnežev ter obiski kitajskih poslovnežev v slovenskih podjetjih.
Poslovna konferenca in bilateralni razgovori udeležencev bodo potekali od 18. do 20. junija 2012, v
Grand hotelu Bernardin, Portorož. >>>> okvirni program konference
Prosimo, da svoj interes za udeležbo na slovensko - kitajski investicijski in poslovni konferenci
potrdite preko elektronske prijavnice najkasneje do petka, 1. junija 2012. Po uspešno opravljenih
prijavi, boste prejeli potrditev na vaš e-mail naslov. Vabimo vas, da si rezervirate čas, izkoristite
potenciale, in se udeležite poslovnega dogodka! Kotizacije ni. Za dodatne informacije se lahko
obrnete na gospo Tanjo Drobnič, vodjo Oddelka za internacionalizacijo na JAPTI, tel. 01 5891 894 ali
na e-naslov tanja.drobnic@japti.si.
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NOVIČKE DRUGIH
KOHEZIJSKE NOVIČKE
Tukaj lahko najdete majsko številko Kohezijskega e-kotička, ki vsebuje aktualne razpise, primere
dobrih praks in druga obvestila.

15. REDNA SEJA VLADE, 24.05.2012
SKUPNO LETNO POROČILO O DOSTOPU DO INF. JAV. ZNAČAJA 2011
Vlada RS je določila besedilo Skupnega letnega poročila o izvajanju Zakona o dostopu do informacij
javnega značaja za leto 2011 in ga poslala v obravnavno Državnemu zboru.
Kot izhaja iz poročil organov, je bilo vseh zahtev skupaj 89.747, od tega je bilo 80.815 (90.05%) zahtev
vloženih na Geodetsko upravo Republike Slovenije (GURS). Zaradi nadpovprečno velikega interesa
prosilcev za dostop oziroma za ponovno uporabo informacij, s katerimi razpolaga GURS (enako je
bilo v preteklih letih), so v poročilu ti podatki analizirani ločeno od podatkov ostalih zavezanih
organov.
Zoper odločitve oz. ravnanje organov v zvezi z zahtevami po ZDIJZ je bilo, po podatkih organov,
vloženih 243 pritožb. Informacijski pooblaščenec je v 40,69% potrdil odločitev organa prve stopnje,
8,97% pritožb je bilo zavrženih, 18,62% pritožb je bilo delno ugodenih, 31,72% pa v celoti rešenih v
prid pritožnikov. V primerjavi z letom 2010, ko je bilo po podatkih iz poročil organov izdanih 129
odločb Informacijskega pooblaščenca, se je delež teh v preteklem letu povečal za 12,40%. V 13
primerih so organi, ki so zavezani za poročilo, to je državni organi in organi lokalne skupnosti,
sprožili upravni spor. V primerjavi z letom 2010 se je število upravnih sporov povečalo, tudi število
tistih, ki so jih sprožili zavezani organi.
Stroške za posredovanje informacij javnega značaja je v preteklem letu zaračunalo 15 državnih
organov (od 317), in sicer v 28 primerih, ter 13 občin (od 212) v 22 primerih zahtev za dostop do
informacij. Seštevek vseh zaračunanih materialnih stroškov znaša za državne organe 1.945,72 EUR in
za občine 1.493,52 EUR. . (Vir: Vlada RS)

INŠPEKCIJA ZA SISTEM JAVNIH USLUŽBENCEV V LETU 2011
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o delu inšpekcije za sistem javnih uslužbencev za leto 2011. V
letu 2011 je inšpekcija prejela 135 različnih prijav, pritožb, pobud in zahtev za inšpekcijski nadzor.
Inšpektorji so opravili 56 inšpekcijskih nadzorov in 36 inšpekcijskih pregledov dokumentacije o
odpravljenih nepravilnostih. Najpogosteje ugotovljene nepravilnosti so naslednje: delovna mesta niso
bila pravilno sistemizirana v aktu o sistemizaciji delovnih mest oziroma akti o sistemizaciji delovnih
mest niso bili usklajeni z veljavnimi predpisi; javnim uslužbencem niso bili pravočasno izdani pravilni
posamični individualni akti; javni uslužbenci so bili premeščeni na delovna mesta, za katera niso
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izpolnjevali pogojev; pri izvedbi postopkov novih zaposlitev na uradniških in strokovno-tehničnih
delovnih mestih niso bili dosledno upoštevani veljavni predpisi; pogoji za zasedbo prostih uradniških
oziroma strokovno-tehničnih delovnih mest so bili objavljeni v nasprotju s pogoji, ki so bili za
posamezno delovno mesto določeni v aktu o sistemizaciji delovnih mest; v posamičnih individualnih
aktih so bile javnim uslužbencem priznane pravice v večjem obsegu kot je to določeno z zakonom,
podzakonskimi predpisi ali kolektivno pogodbo; nadrejeni niso opravili letnih razgovorov z
zaposlenimi.
Inšpektorji so predstojnikom predlagali 326 ukrepov za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V
organih državne uprave so predstojniki ugotovljene nepravilnosti odpravili, nepravilnosti pa še niso
odpravili v upravah lokalnih skupnosti ter v zavodih, agencijah in drugih državnih organih.
Inšpektorji so Komisijam za pritožbe iz delovnega razmerja predlagali 59 razveljavitev posamičnih
nezakonitih individualnih aktov javnih uslužbencev. (Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
JAPTI OBJAVIL RAZPIS ZA NOSILCE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
JAPT je objavil javni poziv za slovenska podjetja, občine, RRA-je in druge nosilce investicijskih
projektov ali produktov za udeležbo na slovensko - kitajski investicijski in poslovni konferenci junija v
Portorožu. Zainteresirane občine imajo možnost predstavitve svojih investicijskih projektov na
dogodku. Več o dogodku pa lahko preberete tukaj.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprlo Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne
prioritete »Razvoj regij«. Javni poziv je Ministrstvo objavilo v Uradnem listu RS (št. 34/2012). Za
obdobje 2012-2014 je na voljo 144.872.398,40 evrov nepovratnih sredstev, za katera lahko s projekti
kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje
projektov iz naslednjih vsebinskih področij: ekonomska in izobraževalna infrastruktura, okoljska
infrastruktura, razvoj urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi
in v turističnih območjih, socialna infrastruktura. Projekte bo delno financirala Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.

OKOLJSKI PROJEKT EVROPSKE KOMISIJE
Evropska komisija je osnovala projekt, ki bo povečal sodelovanje in podporo mestom pri razvoju in
implementaciji adaptacijskih strategij na klimatske spremembe. Mesta bi tako naj dobila priložnost
sodelovanja in izmenjav izkušen z mesti in občinami podobnega mišljenja. Povezale se bodo lahko
občine z veliko izkušnjami in tiste z manj izkušnjami. Tako se bo povečala pripravljenost na klimatske
spremembe, pospešila se bo izmenjava izkušenj, pridobilo pa se bo tudi orodja in usmeritve za občine
pri adaptaciji. To poletje (začetek junija) se boste lahko srečali s strokovnjaki za mestno adaptacijo na
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enodnevnem seminarju v Alborgu (Danska). Mesta lahko sodelujejo tako, da izpolnijo vprašalnik
dosegljiv na http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ASEC.
Več informacij o projektu EK je dosegljivih na http://eucities-adapt.eu/cms/.

POVEČANJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI V INDUSTRIJI,
STORITVENEM IN JAVNEM SEKTORJU
Nepovratna sredstva namenjena za energetsko učinkovito razsvetljavo, za sisteme koriščenja odpadne
toplote, za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, za napredne števce in energetsko učinkovite motorje.
30 % do 50 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Višina investicije ni omejena. Prvi rok za prijavo je
6.6.2012. Več o razpisu boste izvedeli s klikom tukaj.

NAGRADA ŽUPANOM, KI SKRBIJO ZA VKLJUČEVANJE ROMSKE
POPULACIJE
Obveščamo vas, da je na spletni strani Local Government Information Network objavljen razpis za
nominacijo županov, ki so aktivni na področju vključevanja romske populacije v Evropi. Z nazivom
bodo nagradili tiste župane, ki bodo s študijo primera iz svoje občine pokazali, da so s pomočjo
evropskih sredstev vključili romsko populacijo na področjih izobraževanja, zaposlitve, zdravstva,
prebivališč ali javnih služb. Vse kar je potrebno storiti je le izpolniti dokumentacijo oz. študijo
primera, ki jo najdete na spletni strani http://www.logincee.org/newsitem/6051. Rok za prijave je
15.6.2012. V primeru, da se boste prijavili vas naprošamo, da opis dobre prakse posredujete tudi na
info@skupnostobcin.si, saj smo tudi v Skupnosti vedno zainteresirani za vaše zgodbe o uspehu.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 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. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Do razpisa lahko najdete s klikom tukaj.
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UGODNA POSOJILA ZA OBČINE
Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v mesecu marcu 2012 (Ur.l. RS, št. 18/2012)
objavil javni razpis za ugodna posojilna sredstva, ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji
za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Razpisanih je 9 mio EUR, pretežni
del za financiranje projektov investicijske narave, manjši del pa tudi za financiranje priprave
investicijskih študij. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,25% do 1% letno. Doba
vračanja posojila je do 15 let, z vključenim moratorijem do treh let. Več informacij o ugodnih posojilih
občinam dobite iz razpisa na spletni strani

www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. Za vse

informacije se lahko obrnete na Slovenski regionalni razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali
na tel. št. sklada 01/836-19-53.

SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA RRP
Dopis SVLR glede javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih programov lahko preberete s klikom tukaj.

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Obveščamo vas, da so objavljeni roki za odpiranje razpisov Ministrstva za gospodarstvo, in sicer:
-

Učinkovita raba električne energije – UREE – rok: 6.6.2012

-

Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso – KNLB – rok: 7.6.2012

-

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – DOLB – rok: 7.6.2012

-

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

MEDNARODNE NOVICE SOS
SREČANJE DS ZA URBANISTIČNO PLANIRANJE PRI NALAS
V Tirani bo med 19. in 20. junijem bo potekal sestanek DS za urbanistično planiranje pri NALAS. Član
DS je tudi predstavnik SOS, Izidor Jerala, ki bo s prisotnimi predstavniki občin JV Evrope delil
izkušnje slovenskih občin na področju urbanizma. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KREPITEV KONKURENCE V PRID PREHRAMBENEMU SEKTORJU PO
VSEJ EU
Evropska mreža za konkurenco je objavila poročilo, ki kaže, da je dejavna vloga pri uveljavljanju
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konkurenčnega prava v prehrambenem sektorju po vsej Evropi, zlasti na ravni obdelave in predelave,
v prid kmetom, dobaviteljem in potrošnikom. Iz poročila je razvidno, da so organi za konkurenco v
Evropi prehrambeni sektor v zadnjih nekaj letih obravnavali prednostno, svoje dejavnosti pa so po
izbruhu krize zaradi višjih cen hrane v letu 2007 še okrepili. Evropska mreža za konkurenco združuje
Komisijo in nacionalne organe za konkurenco 27 držav članic. Poročilo prinaša podrobne informacije
o delovanju konkurence v prehrambenem sektorju na podlagi nedavnih dejavnosti Evropske komisije
in nacionalnih organov za konkurenco na tem področju (glejte MEMO/12/373). (Vir: Obvestila za
javnost EU, jv)

V VEČINI EVROPSKIH POČITNIŠKIH DESTINACIJ JE VODA ČISTA
Dobre novice za vse, ki nameravate letos poleti počitnikovati na evropskih plažah. 92,1 % kopalnih
vod v Evropski uniji izpolnjuje minimalne standarde kakovosti vode, ki jih določa direktiva o
kopalnih vodah. To velja tudi za jezero Serpentine Lake v Londonu, kjer bodo na olimpijskih igrah
potekala tekmovanja v več športnih panogah, med drugim plavalni maraton na prostem in plavalni
del triatlona.
Izsledki so bili objavljeni v najnovejšem letnem poročilu Evropske agencije za okolje (EEA) in
Evropske komisije o kopalnih vodah, v katerem so podani podatki o kakovosti vode na več kot 22 000
morskih, rečnih in jezerskih kopališčih po vsej Evropi za lansko leto. Iz poročila je razvidno, da je bila
voda na 77,1 % kopališč odlične kakovosti, tj. ustrezna glede na najstrožje priporočene vrednosti, kar
je 3,5 odstotne točke več kot lani. Približno 93,1 % morskih kopališč – 1 % več kot lani – je dobilo
oznako „zadovoljivo“, kar pomeni, da so bila ustrezna glede na milejše zavezujoče vrednosti.
Neustreznih je bilo manj kot 2 % kopalnih vod.
Kopališča na Cipru, Hrvaškem, Malti in v Grčiji so za svoje kopalne vode prejela odlično oceno, pri
čemer je najstrožjim priporočenim vrednostim (odlična kakovost) ustrezalo več kot 90 % kopališč,
preostala pa so bila ustrezna glede na zavezujoče vrednosti. Na dnu lestvice so Nizozemska, Bolgarija,
Latvija, Luksemburg in Belgija, kjer stroge priporočene vrednosti izpolnjuje razmeroma majhen delež
kopališč, zlasti sladkovodnih.
Evropski državljani in državljanke lahko kakovost vode na svojih najljubših kopališčih preverijo v
Evropskem informacijskem sistemu za vode (WISE). S te spletne strani si lahko prenesejo zbrane
podatke ali si na njej ogledajo interaktivne zemljevide. Na spletni strani Eye on Earth pa lahko tudi
poročajo o stanju lokalnih vod. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)

POZIV DRŽAVAM ČLANICAM K IZVAJANJU NACIONALNIH
NAČRTOV ZA VKLJUČEVANJE ROMOV
Evropska komisija je države članice EU v poročilu, ki ga je objavila , pozvala, naj izvajajo nacionalne
strategije za izboljšanje ekonomske in socialne vključenosti deset do dvanajst milijonov evropskih
Romov. Države članice so te načrte razvile kot odgovor na Komisijin Okvir EU za nacionalne strategije
vključevanja Romov, sprejet 5. Aprila 2011 (glej IP/11/400, MEMO/11/216), ki so ga kmalu zatem
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podprli tudi vodje držav članic EU (IP/11/789).
Okvir EU opredeljuje štiri stebre, pri katerih so potrebna prizadevanja držav članic za izboljšanje
vključevanja Romov: dostop do izobraževanja, zaposlitve, zdravstvenega varstva in stanovanj. Vse
države članice so se tako prvič zavezale, da bodo na teh štirih prednostnih področjih razvile celostni
pristop ter sprejele nacionalne strategije za njihovo obravnavo.
V oceni je poudarjeno tudi, da večina držav članic za vključevanje Romov doslej še ni dodelila dovolj
proračunskih sredstev. Samo 12 držav je jasno opredelilo sredstva, dodeljena iz nacionalnih virov ali
virov EU, ter v svojih strateških dokumentih prikazala ločene zneske za ukrepe vključevanja Romov
(Bolgarija, Češka, Grčija, Latvija, Litva, Madžarska, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovenija,
Slovaška in Švedska). 8Vir: Obvestila za javnost EU, JV)

OBSEDENEC VALTER O PORABI VODE
Evropska komisija je objavila novi virtualni video kot del kampanje „budna generacija“ (Generation
Awake!), ki potrošnike opozarja na nevarnosti netrajnostnih vzorcev potrošnje. Video predstavlja
vodnega obsedenca Valterja, nevrotično vedro, ki govori o čezmerni uporabi vode. Video je povezan s
spletno stranjo budna generacija, večjezično spletno stranjo, ki želi pomagati državljankam in
državljanom, da razmislijo o svojih potrošniških navadah in spremenijo svoje obnašanje, da bi živeli
bolj trajnostno.

Spletna stran kampanje, ki je na voljo v 23 jezikih EU; je od začetka v oktobru 2011 pritegnila več kot
200 000 obiskov strani. Video kampanjo si je ogledalo več kot milijon ljudi, spletna stran facebook
(www.facebook.com/generationawake) pa je pritegnila skoraj 13 000 privržencev. Kampanja je bila
posebej oblikovana za mestno mladino in družine v Evropski uniji, ne le za ozaveščanje o
učinkovitosti virov, temveč tudi da bi jih spodbudila k spremembi njihovih navad. Vse informacije so
na večjezični spletni strani kampanje: www.generationawake.eu. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)
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OKOLJE: 20 LET VARSTVA NARAVE EU
21. maja obeležujemo 20. obletnico dveh ključnih instrumentov za ohranjanje in trajnostno rabo narave
v EU: direktive o habitatih in evropskega programa financiranja za okolje LIFE. Pred dvajsetimi leti so
države članice EU soglasno sprejele Direktivo o habitatih, da bi zaščitile najbolj ogrožene vrste in
habitate po vsej Evropi. Povod za to je bila zaskrbljenost ob hitrem zmanjševanju števila prostoživečih
živali in izgubljanja naravnih habitatov zaradi sprememb v rabi zemljišč, onesnaženja in širjenja
mestnih območij. Da bi vrstam in habitatom omogočili dovolj prostora za okrevanje, je omenjena
direktiva vzpostavila omrežje zaščitenih območij Natura 2000, s finančnim instrumentom LIFE pa je
bila zagotovljena strateška podpora za njegov razvoj.
Direktiva o habitatih je v dveh desetletjih, odkar je bila sprejeta, znatno pripomogla k zaustavitvi
obsežnega uničevanja naših najdragocenejših virov biotske raznovrstnosti. Tudi po njeni zaslugi
številne vrste in habitati že kažejo znake okrevanja. Omrežje Natura 2000 zajema več kot 26 000
zaščitenih območij, katerih površina je večja od Nemčije, Poljske in Češke skupaj. Danes je v to
omrežje vključenih skoraj 18 % ozemlja EU in 200 000 kvadratnih kilometrov zaščitenih območij na
morju. Slovenija je na primer zaščitila več kot tretjino svojega ozemlja.
Količina evropskih sredstev za ohranjanje narave se je v zadnjih dvajsetih letih povečala. Sočasno z
direktivo o habitatih je bil sprejet tudi program LIFE, v okviru katerega je bilo doslej zagotovljenih več
kot 1,2 milijarde EUR za upravljanje in obnovitev preko 2 000 območij Nature 2000 po vsej EU. Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)
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