ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAMO OBČINAM CERKNICA, DOBRNA,
DORNAVA, ŠMARJEŠKE TOPLICE, VIDEM IN LITIJA.
Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS
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NOVIČKE SOS
REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
V sredo, 6.6.2012 je potekala Redna letna skupščina SOS, podelitev nazivov častnim članom SOS in
panelna razprava na temo »Kašne občine imamo in kakšne potrebujemo«.
Ker letos mineva natanko 20 let od ustanovitve naše organizacije smo jo želeli primerno obeležiti.
Posebnost letošnje Redne letne skupščine je bila podelitev naziva častni član oz. častna članica
Skupnosti občin Slovenije, ki smo ga slavnostno podelili Magdaleni Tovornik, dr. Stanetu Vlaju,
Srečku Mehu, Mirku Brulcu, Jožetu Kranerju in Antonu Tonetu Smolnikarju.
V nadaljevanju smo obeležili 20 obletnico delovanja s panelno razpravo z naslovom »Kakšne občine
imamo in kakšne potrebujemo«. Na panelni razpravi smo spregovorili z naslednjimi strokovnjaki na
področju lokalne samouprave: Gorazd Perenič in Nevenka Vratanar (Mpju), dr. Miro Haček, dr. Stane
Vlaj, dr. Božo Grafenauer, Tone Peršak, dr. Ivan Žagar in dr. Žan Oplotnik. Razpravo bo vodil in
usmerjal Darko Fras, župan občine Sveta Trojica in član predsedstva skupnosti. Na panelni razpravi
smo razvijali kritično konstruktivno debato, izhajajoč iz ustavnega in zakonskega koncepta občin,
njihove velikosti, pristojnosti, financiranja, odločanja, povezovanja in združevanja ter razmerja do
države.
Na redni letni skupščini smo potrdili tudi poročilo o delu SOS in Načrt dela SOS za leto 2012, finančno
poročilo SOS za leto 2011 in Finančni načrt za leto 2012 ter kadrovski načrt SOS za leto 2012.

REVIZIJA POSLOVANJA ZA ZAKONITO DELOVANJE OBČINE
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.

POVPREČNINA IN PRIMERNA PORABA
S strani Ministrstva za finance smo prejeli izračun primerne porabe občin, dohodnine in finančne
izravnave za obdobje od. 1. 7. 2012 do 31. 12. 2012, na podlagi novo določene višine povprečnine.
Pregled prihodkov občin za pokrivanje primerne porabe v letu 2012 in dopis MF
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Podatke o dejanskih nakazilih dohodnine (stolpec 11) in finančne izravnave (stolpec 4) iz te tabele je
potrebno upoštevati pri pripravi rebalansov občinskih proračunov za leto 2012.

POZIV MINISTRU ČERNAČU
S strani Skupnosti občin Slovenije smo ministrstvo že večkrat pozvali k korektnemu sodelovanju v
primeru priprave predlogov predpisov. Žal smo v primeru predloga sprememb Zakona o graditvi
objektov in predlog sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju ponovno ugotovili, da temu v
praksi ni tako. Skrajno nekorektno je povzročanje nemožnosti sodelovanja predstavnikov Skupnosti
občin Slovenije v medresorskem usklajevanju tako pomembnih predpisov, ki se v veliki meri
vsebinsko nanašajo prav na občine. Od ministra pričakujemo, da bo uredil komunikacijo znotraj
ministrstva ter sodelavce opozorili na nekorektno postopanje, vsekakor pa pričakujemo, da bo v
bodoče vsem trem združenjem, to je Skupnosti občin Slovenije, Združenju občin Slovenije in
Združenju mestnih občin Slovenije, dana enaka možnost sodelovanja. (jt)

POSREDOVANA STALIŠČA K PREDLOGU ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Skupnost občin Slovenije je v medresorsko obravnavo prejela Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona zaščiti živali (ZZZiv-C; EVA 2012-2330-0089). Predlog zakona so obravnavale
občine članice, dne 31.5.2012 pa je bil obravnavan tudi na Komisiji za kmetijstvo in razvoj podeželja
SOS. V okviru pripomb smo predlagali, da se uredi definicija prostoživeče mačke, kakor tudi skrbnik
živali. Med drugim smo opozorili, da se cene za storitve slovenskih zavetišč, ki jih plačujejo občine
razlikujejo od 30 do 40 %. Kar ni dobro. V vseh primerih gre za iste zakonske obveznosti občin in za
stroške oskrbe živali, ki ne se ne bi smeli razlikovati, saj za to ni nobenih objektivnih razlogov. Zaradi
tega smo med drugim predlagali tudi poenotenje cen za te storitve na nivoju države. Za celotna
stališča se obrnite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

KOMISIJA ZA E-POSLOVANJE
V četrtek, 7. junija 2012 se je v prostorih Direktorata za informacijsko družbo sestala Komisija za eposlovanje na svoji 4. seji. Komisija se je seznanila z medijsko platformo Local Press podjetja PriMS
d.o.o. in sistemom za evidenco prisotnosti Prijavko.si podjetja Poveron. V sekretariatu smo pripravili
tudi analizo odgovorov na vprašalnik o programskih opremah na 25 različnih področjih v občinah, ki
jo je obravnavala komisija. V prihodnjem tednu bo analiza odgovorov iz 62 občin dostopna tudi
članicam SOS. (SK)

STVARNO PREMOŽENJE DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
Pripravljavcu zakona predloga sprememb Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti, smo posredovali dodatno prejeta stališča in pripombe občin članic. Čeprav zakon
ne govori o nameri za sklenitev neposredne pogodbe, ampak je le ta urejena z uredbo, smo dodatno
predlagali, da se ukine obveznost objave namere za sklenitev neposredne pogodbe v primeru, ko se

1.6.2012 – 8.6.2012

4

TN št. 22

sklepajo služnostne pogodbe. V kolikor ukinitev ni možna pa, da se čas objave namere skrajša iz 15 na
5 dni. V nekaterih občinah opažajo, da dolžnost objave namere za čas 15 dni precej podaljša postopek,
zlasti v primeru, ko stranka poda vlogo za služnost in je to edina stvar, ki ji manjka za pridobitev
gradbenega dovoljenja. Služnosti so že same po sebi take vrste, da jih je marsikdaj težko zavrniti, pa
tudi ne ovirajo ostalih, zato smo dodatno predlagali bodisi ukinitev objave namere bodisi skrajšanje
roka objave namere pred sklenitvijo pogodbe.(jt)

NACIONALNI STANOVANSJKI PROGRAM
SOS je v tem tednu ministrstvu posredovala stališča in pripombe k predlogu Nacionalnega
stanovanjskega programa 2012-2021. Opozorili smo, da bi pri zagotavljanju stanovanj bilo smiselno
omogočiti delno lastništvo prosilca za najem v obliki Javno zasebnega partnerstva. Občine bi tako
lahko ugodile večjemu številu prosilcev, saj bi za eno stanovanje porabile manj javnega denarja. Npr:
sofinanciranje prosilca za nakup stanovanja v višini, ki jo lahko plača npr. 10-70 % vrednosti
stanovanja. Razliko bi sofinancirala občina in bi bila v tem deležu tudi solastnica. Najemnik bi
plačeval najemnino le v deležu javnega lastništva. Ko (če) bi imel npr. čez 10 let dovolj denarja pa bi
odkupil še preostali delež na stanovanju. Lahko pa bi preko višje najemnine (obroka) odplačeval tudi
delež javnih (občinskih) sredstev. (jt)

SPREMEMBE NA PODROČJU KMETIJSTVA
SOS je tekom tedna bila aktivno vključena v predvidene spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih in
spremembe Zakona o kmetijstvu. Prvi predlaga ukinitev plačila odškodnine za spremembo
namembnosti kmetijskih zemljišč, drugi pa predlaga vrsto ukrepov, med katerimi so: sprememba
posebnega upravnega postopka v zvezi z odobravanjem vlog v primeru zaprtega javnega razpisa.
Agenciji za kmetijske trge in razvoj podeželja bo omogočeno, da za vloge, ki ne izpolnjujejo zahtev oz.
ne bodo upravičene do sredstev, ne vodi postopkov dopolnitve vloge, kar bo glede na veliko število
vlog, zlasti pri nekaterih ukrepih, lahko pomembno zmanjšalo obseg dela in stroškov postopka ter
skrajšalo čas za obdelavo razpisa. Zakonska domneva vročitve dokumenta se bo uzakonila tudi pri
izvajanju ukrepov razvoja podeželja, kar bo prihranilo stroške države zaradi osebnega vročanja.
Predlagano bo tudi skrajšanje obdobja sankcije, ko upravičenec, ki ni izpolnil obveznosti iz pogodbe,
ne more kandidirati na nove razpise, s petih na dve leti. Predlog zakona po zagotovilih ministrstva v
pregled in mnenje pričakujemo s ponedeljkom. Takoj, ko ga prejmemo, vam ga posredujemo. (jt)

SPREMEMBE NA PODROČJU GOSPODARSKO JAVNIH SLU ŽB
Komisija za gospodarsko javne službe SOS se je v tem tednu aktivirala v okviru predlaganih
sprememb predloga Uredbe o oskrbi s pitno vodo in predloga Uredbe o metodologiji za oblikovanje
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Medresorska obravnava še
ni zaključena, zato vse, ki imate kakšne pripombe predlagamo, da nam jih posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Besedila predlaganih sprememb so objavljena na spletni strani SOS.
(jt)
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NACIONALNO SOCIALNO POROČILO ZA LETO 2012
Komisija za socialo in zdravstvo je v tem tednu obravnavala predlog Nacionalnega socialnega
poročila 2012. Namen nacionalnega socialnega poročila je predstaviti rezultate nacionalnega
strateškega načrtovanja, ki naj bi zagotavljalo uresničevanje socialne razsežnosti strategije Evropa 2020
oziroma nacionalnega reformnega programa in skupnih ciljev za socialno zaščito in socialno
vključevanje COM (2005) 706 final. Komisija k predlogu ni imela pripomb. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SPREMEMBA ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo pristopilo k spremembi Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10; v
nadaljevanju: ZSPDSLS) in sicer z namenom zagotovitve izboljšanja poslovnega okolja za
gospodarstvo. Več o tem lahko preberete tukaj.

PAKET UKREPOV ZA SPODBUJANJE GOSPODARSTVA
Sporočamo vam, da je čistopis Paketa ukrepov za spodbujanje gospodarstva, ki ga je 31. maja 2012,
sprejela Vlada RS na redni seji, objavljen na spletni strani ministrstva. Spremembe, ki se neposredno
dotikajo občin so:
- Sprememba zakonodaje na področju ravnanja s stvarnim premoženjem
- Zakonodajni ukrepi na področju kmetijskih zemljišč
- Plačilo odškodnine za spremembo namembnosti kmetijskih zemljišč
- Sprememba Zakona o kmetijstvu
- Spremembe Zakona o varstvu okolja
- Spremembe Zakona o vodah
- Sprememba zakona o graditvi objektov in Uredba o razvrščanju objektov glede na vrsto gradnje
- Spremembe Zakona o prostorskem načrtovanju
- Spodbujanje investicij v energetsko prenovo stavb v lasti lokalnih skupnosti
- Zakon o hipotekarni in komunalni obveznici
Prosimo vas, da predloge pregledate in nam vaše predloge in pripombe posredujete na naslov
info@skupnostobcin.si najkasneje do 11.6.2012.
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SPREMEMBE ZAKONA O VODAH IN ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
Na spletni strani MKO smo našli objavljena osnutka sprememb in dopolnitev na Osnutek Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah in Osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu okolja. Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do ponedeljka, 11. junija 2012
na e-naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

PREDLOGI ZAKONOV O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU, GRADITVI
OBJEKTOV TER UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN
STORITEV OBVEZNIH GJS
V medresorsko obravnavo smo prejeli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju, Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o graditvi objektov,
Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva

okolja.

Vljudno

prosimo,

da

nam

pripombe

in

predloge

posredujete

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do ponedeljka, 11.6.2012.

PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O PREKRŠKIH TER ZAKONA O
SODNIH TAKSAH
S strani Generalne policijske uprave smo v obravnavo prejeli Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o Prekrških ter Zakona o sodnih taksah. Gradivo smo v obravnavo prejeli danes
v petek 8. junija, medtem ko je rok za pripombe do 12. junija. Vljudno vas prosim, da mi vaše
pripombe

in

predloge

navedenih

zakonov

posredujete

do

12.

junija

na

naslov

miha.mohor@skupnostobcin.si.
Besedilo Preloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških
Besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodnih taksah

POJASNILA MINISTRSTEV
UKREPI NA PODROČJU PLAČ, POVRAČIL IN DRUGIH PREJEMKOV V
JAVNEM SEKTORJU
Tukaj lahko dostopate do dopisa Ministrstva za pravosodje in javno upravo, v zvezi z uveljavitvijo
ukrepov na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih
financ.

ODMERA DAVKA NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI
ZEMLJIŠČ
Tukaj najdete obvestilo DURS, glede odmere davka na dobiček zaradi spremembe namembnosti
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zemljišč.

SOS SVETOVANJE
SVETOVANJA OBČINAM
V tem tednu je sekretariat SOS zaposlenim v občinah svetoval na naslednjih konkretnih vprašanjih:
-

izplačilo dnevnic in malice v povezavi z novim ZUJF;

-

izločitev člana komisije pri izbiri kandidata za direktorja javnega zavoda, zaradi konflikta
interesa;

-

plačilni rok, kadar je dolžnik javni organ;

-

izjema določitve do 5 plačnih razredov višje plače v skladu z drugim odstavkom 19. člena
ZSPJS;

-

pogodba o zaposlitvi direktorju javnega zavoda. (jt)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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, od 9.00 do 13. ure v Avstrija trend Hotelu,
Dvorana Horus, Dunajska 154 v Ljubljani.
Osrednji temi informativnega dogodka z delavnico bosta: možnosti sofinanciranja izvedbe
investicijskih projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v
okviru programa ELENA ter možnost priprave regijskih (medobčinskih) Trajnostnih energetskih
akcijskih načrtov (SEAP). Udeležba je brezplačna, prijavite pa se
lahko

s

prijavnico,

ki

jo

pošljete

na

naslov

metka@skupnostobcin.si.

12.06. / PREDSTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA MODULA ZA OBČINE
Skladno z dogovorom na skupnem sestanku seje komisij za predšolsko vzgojo in šolstvo ter socialo in
zdravstvo pri SOS 15. marca 2012 vam sporočamo, da bo služba za informatiko Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve predstavila delovanje distribucijskega modula za občine.
Predstavitev bo potekala v torek, 12. junija 2012, v sejni sobi 15 v prostorih MO Kranj, s pričetkom
ob 10.00 uri. Registracija udeležencev bo potekala ob 9.30 uri.
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Ker smo prostorsko omejeni vas vljudno naprošamo, da se predhodno prijavite na naslov
metka@skupnostobcin.si s prijavnico ali preko telefaks na 02 234 15 03. Predstavitev je brezplačna.
Prosimo upoštevajte, da bodo potekale delavnice regijsko, v tem primeru za osrednjeslovensko regijo,
občine jugovzhodne Slovenije in gorenjsko regijo! Za ostale občine bomo organizirali še več regijskih
predstavitev.

12.6. / KOMISIJA DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN REGIONALNI
RAZVOJ
V torek, 12.6.2012 bo potekala 82. seja komisije DS RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. V
okviru dnevnega reda bodo članice in člani obravnavali predlog Zakona o spremembah zakona o
kmetijskih zemljiščih. Predlog zakona je objavljen na spletni strani Državnega zbora v Poročevalcu z
dne 30.5.2012, kot predstavnik SOS bo pa na seji prisoten Darko Fras, član predsedstva SOS in župan
Občine Sveta Trojica. Slednji je tudi predsednik navedene komisije.

13.06. / SLAVNOSTNA AKADEMIJA V DRŽAVNEM SVETU
Državni svet Republike Slovenije bo konec leta praznoval 20 - letnico svoje ustanovitve. V sled temu
jubileju organizira Državni Svet RS 13. junija ob 10.00 uri kratko slovesnost, ki bo namenjena tudi
pregledu delovanja Državnega sveta zadnjih 20 let. Ker Državni Svet Skupnost občin Slovenije
prepoznava kot pomemben del delovanja in dogajanja v DS, se bo kot govorec slavnostne akademije
udeležil tudi naš predsednik, Leo Kremžar. Vabilo

13.06. / SESTANEK KOMISIJE ZA PROSTOR PRI SOS
Komisija za prostor pri SOS se bo sestala v sredo, 13.6.2012 s pričetkom ob 12.00 uri v prostorih
Mestne občine Celje (Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje. Obravnavala bo Predlog sprememb Zakona o
graditvi objektov in Predlog sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju.

14.06. / POSVET SOS-UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet, na katerem vam bo podan potreben sklop znanja
in uporabnih informacij iz Uredbe o upravnem poslovanju občin. Predavanje bo temeljilo na
primerih iz prakse, predaval pa bo dr. Vladimir Žumer iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo.
Posvet bo v četrtek, 14.06.2012 od 10. do 13. ure v prostorih Knjižnice v Domžalah (Cesta talcev 4, 1230
Domžale)- parkiranje je brezplačno.
Prijave sprejemamo na fax: 02/ 234 15 03 ali po elektronski pošti na metka@skupnostobcin.si,
najkasneje do 12.6.2012. Predavanje bo izvedeno v primeru zadostnih prijav. Delovnega posveta ne
bomo ponavljali.
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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
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. VABILO S PROGRAMOM IN PRIJAVNICO
Vljudno vas prosimo, da vprašalnik ne glede na udeležbo na delavnici 5. junija izpolnjenega čim prej
pošljete na info@skupnostobcin.si.

19.06. / OPERATIVNI PROGRAM ZA RAZVOJ RIBIŠTVA
8. seja Nadzornega odbora za Operativni program za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 se
bo odvijala v torek, 19.6.2012, ob 10. uri. Seje se bo udeležil imenovani predstavnik SOS.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
12.06. / INFORMATIVNI DAN LIFE +
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos organizira informativni dan za prijavitelje projektnih
prijav za sofinanciranje projektov iz programa "LIFE+ 2012", in sicer v torek, 12. junija 2012. Prvi sklop
informativnega dne (od 8:30 do 11:30) je namenjen tistim, ki programa LIFE+ še ne poznajo, drugi
sklop (od 12:00 do 14:00) pa potencialnim prijaviteljem, ki že razmišljajo o predložitvi vloge na razpis
LIFE+. vabilo

12.06. / POSVET SLABO UPRAVLJANJE JE VZROK ZA GLOBINO KRIZE
Državni Svet vas vabi na posvet z naslovom Slabo upravljanje je vzrok za globino krize, v torek, 12.
junija 2012, ob 9.30 uri, v dvorano Državnega sveta.
S tem posvetom želijo prispevati k oblikovanju alternativne socialno pravičnejše in upravljavsko
uspešnejše družbene ureditve z bolj učinkovito razvojno vizijo. Govorniki a posvetu bodo mag. Blaž
Kavčič, mag. Andrej Cetinski, prof. Andrej Rus, prof. Marko Jaklič, prof. Jože Mencinger, prof. France
Bučar, prof. Bojan Bugarič, dr. Andrej Baričič in prof. Dušan Štrus.
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15.06. / SREČANJE MKO Z ŽUPANJAMI IN ŽUPANI
Vabimo vas, da se udeležite srečanja MKO z županjami in župani ter predstavniki slovenskih občin, ki
bo dne 15.6.2012 s pričetkom ob 9.00 uri v veliki dvorani celjskega doma, Krekov trg 3, Celje. Več o
tem tukaj.

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.

18.06. / OGLED BIOMASNEGA LOGISTIČNEGA CENTRA V AVSTRIJI
V okviru projekta AFO (Aktiviranje zasebnih lastnikov gozdov za povečanje oskrbe z gorivom iz
gozda- http://www.afo.eu.com, ApE Agencija za prestrukturiranje energetike) in v sodelovanju z
avstrijskim partnerjem Bioenergy 2020+ (http://www.bioenergy2020.eu/) vas vabimo, da se v
ponedeljek 18. junija ob 11. uri udeležite ogleda biomasnega logističnega centra v Purgstallu v Avstriji.
Ogled je brezplačen, potekal bo v nemščini in s prevodom v angleščino (in če bo potreba v
slovenščino). Ogledali si bomo manjši biomasni logistični center, sušilnico lesa, pripravo lesnega
goriva s sekalnikom in cepilnim strojem. V primeru vašega interesa se lahko dogovorimo tudi za
dodatne oglede (npr. daljinskega sistema ogrevanja na biomaso) v skladu z željami udeležencev.
Prijave so možne do srede 13. junija na info@ape.si ali 01 586 38 73. Organizacija prevoza bo glede na
število prijav. Več tukaj.
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19.06. / ODPIRAMO PROSTOR ZA ZELENI RAZVOJNI PREBOJ
Vabimo vas na konferenco Plana B za Slovenijo Odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj, ki bo 19.
junija

2012

od

9.

do

17.

ure

v

Centru

urbane

kulture

Kino

Šiška,

Ljubljana.

Razvojna vizija Slovenije je preveč pomembna, da bi njeno oblikovanje prepustili zaprtim krogom.
Zato na konferenci 19. junija odpiramo prostor za zeleni razvojni preboj - ker želimo, da vsak
udeleženec po svojih močeh aktivno sodeluje in ima možnost dodati svoj delež v mozaik prihodnosti
naše države. Dopoldanskemu, plenarnemu delu konference bo tako sledila razprava po moderatorski
tehniki Odprti prostor (Open Space), ki bo omogočila kresanje in izmenjavo idej, svežih pogledov in
vizij. Temelja metode sta strast in odgovornost: strast je tista, ki nas žene k udeležbi, odgovornost pa
vodi k izvedbi zadanih nalog. Rezultati konference bodo tako plod našega skupnega aktivnega
soustvarjanja! Vabilo s programom in opisom 6 vitalnih programov najdete tukaj. Prijave sprejemamo
do 15. junija preko spletne prijavnice. Kotizacije ni! Dodatne informacije pri Nini Tome na 05 907 13 34
in nina.tome@umanotera.org.

NOVICE DRUGIH
VESTNIK KPK
Komisija za prepričevanje korupcije je v junijski številki Vestnika KPK pripravila izbrane poudarke iz
Raziskave o kakovosti gospodarskega in poslovnega okolja v RS 2012, ki je bila po naročilu Komisije
za preprečevanje korupcije izvedena v letošnjem aprilu. Zbrani rezultati so izjemno zaskrbljujoči in
terjajo spremembe obstoječega stanja, ki se je v Sloveniji »razraščalo« več kot 20 let. Kar 85 odstotkov
predstavnikov slovenskih podjetij ocenjuje trenutno stanje slovenskega gospodarstva kot slabo ali zelo
slabo, razlog za padec konkurenčnosti Slovenije pa lahko upravičeno pripišemo sistemski korupciji, ki
je pri nas že tako ukoreninjena, da lahko govorimo celo o prvih nastavkih korupcije ustroja. Rezultate
raziskave bo komisija predstavila v kratkem, vključno s svojim letnim poročilom.

17. REDNA SEJA VLADE RS, 7.6.2012
VLADA SPREJELA PREDLOG ZAKONA O PRENEHANJU JAVNE
AGENCIJE ZA JAVNO NAROČANJE
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o prenehanju Javne agencije za javno naročanje. Cilj predlaganega
zakona je doseči izboljšanje sistema javnega naročanja z združevanjem prakse iz nekaterih večjih
naročil in zagotavljati izobraževanje, svetovanje in oblikovanje sistemskih rešitev na enem mestu.
Obenem se želi vzpostaviti podpora tistim predvsem državnim (in tudi javnim naročnikom) pri oddaji
naročil, pri katerih naročniki sami nimajo dovolj prakse in niso dovolj usposobljeni za postopke oddaj
javnih naročil. S predlogom zakona se tako naloge agencije prenesejo na Ministrstvo za finance, sama
vsebina nalog pa se bistveno ne spreminja. S predlogom zakona se bodo zmanjšali neposredni
odhodki proračuna. V prvem letu, ker bo agencija delovala polovico leta, se bodo predvidoma
zmanjšali za 7000 evrov (računovodske storitve, sejnine članov sveta in drugi stroški) ter za 20.000
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evrov v vsakem naslednjem letu (računovodske storitve, sejnine članov sveta, revizija letnega poročila
in druge stroške).

VLADA SPREJELA STRATEGIJO RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZ MA
2012–2016 »PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ TURIZMA 2012 –
2016«
Vlada RS je na današnji seji Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, ki predstavlja usklajen
dokument vseh deležnikov turističnih interesov v državi: javnega, zasebnega in civilnega sektorja ter
poudarja trajnostni koncept razvoja turizma na vseh področjih in ravneh.
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu s 5. členom Zakona o spodbujanju razvoja
turizma (Uradni list RS, št. 2/04) zadolženo za pripravo predloga strategije slovenskega turizma za
obdobje petih let. V ta namen je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo Strategijo
razvoja slovenskega turizma 2012-2016 s podnaslovom »Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega
turizma«. Cilj, ki ga je pri pripravi strategije zasledovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, je oblikovanje učinkovitega razvojnega modela slovenskega turizma, ki bo na najbolj
optimalen način valoriziral vse ključne prednosti in priložnosti slovenskega turizma.
V strategiji opredeljena vizija razvoja slovenskega turizma se glasi: v letu 2016 bo turizem v Sloveniji v
celoti temeljil na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne
ekonomije ključno prispeval k družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Slovenija bo razvita
turistična destinacija s sodobno, raznoliko in visoko kakovostno turistično ponudbo, temelječo na
inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodih ter storitvah z visoko dodano vrednostjo
in ciljem zadovoljstva turistov. Z atraktivnimi in raznolikimi turističnimi proizvodi bo postala
zaželena destinacija tudi za turiste z oddaljenih trgov.
Cilj razvoja slovenskega turizma v obdobju od 2012 do 2016 je povečati obseg turistične dejavnosti
(turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in turistične dejavnosti, število
turistov, število prenočitev): število prenočitev: 2 % (letna stopnja rasti), število turistov: 4 % (letna
stopnja rasti), priliv iz naslova izvoza potovanj: 6 %-8 % (letna stopnja rasti).
Za dosego splošnega cilja je potrebno uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma,
zagotoviti ugodno poslovno okolje, doseči višjo kakovost in vzpostaviti pogoje, ki bodo vodili v višjo
konkurenčnost slovenskega turizma, načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter
promocijo Slovenije kot atraktivne turistične destinacije.
Strategija v grobem zajema tri razvojna področja, naloga nacionalne turistične strategije pa je ravno
doseganje sinergije med vsemi: dvig konkurenčnosti, ugodno poslovno okolje, učinkovito in
inovativno trženje.
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NOVELA UREDBE O PODPORAH ELEKTRIČNI ENERGIJI IZ OVE
Vlada je izdala Uredbo o spremembah Uredbe o podporah električni energiji, proizvedeni iz
obnovljivih virov energije (OVE). Veljati bo začela dan po objavi v Uradnemu listu Republike
Slovenije.
Novela uredbe iz definicije subvencij črta besedo "državne", saj je v praksi prihajalo do napačnega
razumevanja pojma subvencij. S tem pojmom so namreč mišljene vse vrste finančne pomoči iz 2. člena
Zakona o spremljanju državnih pomoči - torej ne le državne pomoči, ki so definirane v prvi alineji 2.
člena, temveč tudi pomoči po pravilu "de minimis", ki so opredeljene v tretji alineji 2. člena.
Pri izvajanju nadzora in ugotavljanju dejanskega stanja pri izdajanju deklaracij za proizvodne naprave
OVE in odločb o dodelitvi podpore je Javna agencija za energijo ugotovila, da so se cene fotovoltaične
(PV) tehnologije za fotonapetostne elektrarne toliko znižale, da se naložba v elektrarno povrne pri
obstoječi višini podpore že v sedmih letih, medtem ko se podpora zagotavlja petnajst let od prejema
odločbe. Da se prepreči prekomerna državna pomoč, mora biti višina prejete podpore sorazmerna
stroškom. Da se zagotovi povrnitev naložb v PV proizvodne naprave, katerih strošek v povprečju ne
presega 1800 EUR/kW instalirane moči na stavbah ali 1600 EUR/kW instalirane proizvodne naprave
na tleh, je treba podporo znižati na 197,55 EUR/MWh za prvo in 176,55 EUR/MWh za drugo vrsto PV
proizvodnih naprav. Sprememba podporne sheme bo imela učinek na proizvodne naprave, ki jih
bodo investitorji postavili po 1. 7. 2012.

VLADA SPREJELA STALIŠČE K MNENJU DRŽAVNEGA SVETA K
PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O UGOTAVLJANJU
KATASTRSKEGA DOHODKA
Vlada RS je sprejela stališče k mnenju Državnega sveta k Predlogu zakona o spremembah Zakona o
ugotavljanju katastrskega dohodka.
Vlada je pripravila Predlog zakona o spremembah Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka, ki je
že v obravnavi v državnem zboru. Predlog zakona je obravnaval tudi Državni svet in o njem sprejel
mnenje, da je zakon primeren oziroma da soglaša s predlogom, da se z zakonom rok uveljavitve
novega sistema ugotavljanja katastrskega dohodka zamakne za eno let in sicer s 30. junija 2012 na 30.
junij 2013. Glede na to, da je državni svet predlog zakona v celoti podprl, vlada k mnenju državnega
sveta nima pripomb.

AKTUALNI RAZPISI
EVROPA ZA DRŽAVLJANE- ukrep 1.1
Cilj tega ukrepa so dejavnosti, ki vključujejo ali spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi
državljani prek njihovega sodelovanja v dejavnostih pobratenja mest. Projekt mora vključevati občine
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iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti vsaj 25
mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Srečanje lahko traja največ 21 dni.
Dotacije za srečanja državljanov pobratenih mest so namenjene sofinanciranju organizacijskih
stroškov mesta gostitelja in potnih stroškov povabljenih udeležencev. Rok prijave: 1. 9. 2012.
Prijavitelji in partnerji morajo biti: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Opomba: eno mesto (tj. mesto, ki ga zastopa njegova občina,
odbor za pobratenje ali nepridobitna organizacija) lahko prejme samo eno dotacijo na leto. Projekt
mora vključevati občine iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Več o
tem najdete tukaj.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE - Ukrep 1.2
Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih na podlagi povezav med pobratenimi mesti, ki so
pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja med
občinami in prispevajo k čim večjemu učinku programa. Projekt mora predvideti vsaj tri dogodke.
Vključevati mora občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.
Projekt mora imeti vsaj 30 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Roka prijave je
1. 9. 2012. Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; druge
ravni lokalnih/regionalnih organov; zveze/združenja lokalnih organov ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih sodelujočih
držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Domača stran razpisa

JAPTI OBJAVIL RAZPIS ZA NOSILCE INVESTICIJSKIH PROJEKT OV
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.
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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
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
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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.

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.

IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV ZA DELOVANJE MREŽE
MULTIMEDIJSKIH CENTROV ZA LETO 2012
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je razpisal sredstva za delovanje programa multimedijskih centrov v

vseh 12 statističnih regijah Slovenije in delovanje regijskih kulturnih centrov. Na razpis se lahko
prijavijo nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove,
zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja kulture v Sloveniji, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje. Najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja znaša 15.000 EUR.
Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta,
neprogramski stroški in stroški funkcionalne opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti
projekta. Prijave so mogoče še do 29.6.2012. >>> več o razpisu

FINANČNI INSTRUMENT ZA CIVILNO ZAŠČITO
Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito je objavil nov razpis
za zbiranje predlogov, tokrat za sofinanciranje vaj v okviru mehanizma civilne zaščite. S tem razpisom
Komisija podpira vaje za ciljne skupine, ki so usmerjene v izboljšanje odzivne sposobnosti in
posredovanje potrebnih praktičnih izkušenj ekipam; izboljšanje in preverjanje postopkov in določitev
istega jezika za koordinacijo intervencij civilne zaščite ter zmanjšanje odzivnega časa ob večjih
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nesrečah; okrepitev operativnega sodelovanja med službami civilne zaščite držav udeleženk in
izmenjavo pridobljenih izkušenj. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega
prava iz držav članic EU, držav kandidatk, ki so podpisale memorandum o soglasju s Komisijo, in
Norveške, Islandije ter Lihtenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Delež financiranja je do 85%. Rok
prijave je 16.7.2012. Več s klikom tukaj.

SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME
Ministrstvo za obrambo je razpisalo razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za
obdobje od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Prijave so še mogoče do 29.6.2012. Namen razpisa je sofinanciranje
nabave določene gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska
društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Na
razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Več o razpisu ministrstva lahko
najdete v UL RS.

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
EVROPSKI PARLAMENT ZA BOLJŠE STANOVANJSKE KREDITE
V skladu z novimi pravili bodo morali bankirji bolje preveriti, ali bodo morebitni posojilojemalci res
sposobni odplačevati kredit, ponuditi pa jim bodo morali tudi boljše nasvete v zvezi s pogoji posojil.
Sicer bodo imeli tisti, ki se bodo odločili za kredit, nato 14 dni časa, da se premislijo in pogodbo z
banko odpovedo.
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Danes banke posojilojemalce, ki želijo hitreje odplačati kredit, kaznujejo s posebnimi pribitki, saj ob
hitrejšem poplačilu dolga banka izgubi prihodek iz obresti. V prihodnje bo morala biti takšna
odškodnina za banko poštena in objektivno utemeljena. Podobno bi veljalo v primeru, da se breme
dolga za posojilojemalca poveča zato, ker je kredit vzel v tuji valuti - tudi tukaj bi banke v skladu z
novimi pravili prevzele nekaj stroškov.
Novost je tudi možnost, da banka s posojilojemalcem sklene takšno pogodbo, v skladu s katero je
zaseg zavarovanja za posojilo, v primeru stanovanjskih kreditov je to hiša ali stanovanje, pomeni že
tudi odplačilo kredita. To bi veljalo tudi, če je hiša oz. stanovanje vredna manj od dolga: banka od
posojilojemalce ne bi smela zahtevati še izplačila razlike. (vir:EP,MM)
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