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NOVIČKE SOS
V LJUTOMERU 4. ŠPORTNE IGRE SOS
Dobra volja, športno vzdušje in uspehi tekmovalnih ekip lanskih, 3. poletnih iger SOS v Rušah, so
zadosten razlog, da vas županje in župane, podžupanje in podžupane, svetnice in svetnike, zaposlene
v mestnih in občinskih upravah ponovno povabimo, tokrat na 4. POLETNE IGRE SOS, ki bodo v
sredo, 20.06.2011 v Občini Ljutomer. K športnim igram smo letos dodali tudi predstavitve občin.
Občine zato vabimo, da iz svojih lokalnih okolij k predstavitvi na stojnici na glavnem trgu Ljutomera
povabijo društva, ali organizacije, ki bodo svojo občino najbolje predstavile in izpostavile to, na kar ste
najbolj ponosni. Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki
ter rekreativno v košarki, odbojki na mivki ali tenisu s svojimi kolegi iz drugih občin, ter tako
prispevate k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah in k
pozitivni energiji. Zato se čim prej PRIJAVITE!

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.

POSREDOVANE PRIPOMBE NA PREDLOG PROSTORSKE ZAKONODAJE
S strani Skupnosti občin Slovenije smo pripravljavcu zakona posredovali pripombe SOS na Zakon o
graditvi objektov in predlog sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju. Sveženj pripomb, ki smo
jih prejele s strani občin članic je pregledala in dopolnila Komisija za prostor pri SOS na urgentni seji
komisije . (jt)

SPREMEMBE NA PODROČJU KMETIJSTVA
SOS je bila ponovno aktivno vključena v predvidene spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih in
spremembe Zakona o kmetijstvu. Občine članice Skupnosti občin Slovenije, ki so se v tako kratkem
času lahko odzvale na predlog sprememb ter Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja Skupnosti

1.6.2012 – 8.6.2012

TN št. 22

občin Slovenije, ne soglašajo s spremembo danega predloga, ki se nanaša na ukinitev določanja
odškodnin zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča in nasprotujejo predlogu, da se
spremembe Zakona o kmetijskih zemljiščih sprejemajo po skrajšanem postopku. Skupnost občin je
ministrstvu posredovala predlog, da se odškodnina za spremembo namembnosti kmetijskega
zemljišča še naprej zaračunava, vendar drugače kot sedaj. Plačila odškodnine naj bodo oproščeni vsi
tisti, ki so do uveljavitve zakona takšno zemljišče že kupili. Za promet s takšnimi zemljišči po
uveljavitvi zakona, pa naj bo zavezanec za plačilo za spremembo namembnosti zemljišča tisti, ki tako
zemljišče proda. (jt)

SPREMEMBE NA PODROČJU GOSPODARSKO JAVNIH SLUŽB
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. Prav tako se je predsednik
SOS in koordinatorka Komisije za GJS v tem tednu sestala s predsednikom Gospodarske zbornice
Slovenije z namenom uskladitve oddaje popravkov k zakonu tako, da bo zakon sprejemljiv tako za
občine, kakor tudi za gospodarske javne službe. (jt)

PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV V PODČETRTKU
Danes, 15.6.2012 je v Podčetrtku potekala prva praktična delavnica za pripravo projektov, primernih
za prijavo v okviru programa Evropa za državljane. Organizirali sta jo Skupnost občin Slovenije in
Udruga gradova u Republici Hrvatskoj, ki v letošnjem letu izvajata projekt LOCPART – promocija in
ustvarjanje novih partnerstev med občinami. Uvodna konferenca projekta je bila izvedena januarja v
Mariboru. (sk)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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. Po našem posredovanju je bil rok za oddajo pripomb podaljšan do 20. junija
2012. Vaše pripombe lahko posredujete na naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
NOVA PRISPEVKA ZA ZZ PO ZUJF
Z objavo v Uradnem listu Republike Slovenije št. 40/2012 z dne 30. maja 2012 je DURS objavil tudi
novo preglednico davkov po ZUJF na osnovi 33-23 točke člena 15 ZZVZZ. Glede na določen obseg
pravic iz zdravstvenega zavarovanja za družinske pomočnike se določita dva nova prispevka za
zdravstveno zavarovanje, ki jih plačuje občina: prispevek za zdravstveno zavarovanje po stopnji 5,96
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% ter prispevke za poškodbo pri delu po stopnji 0,18 % od zneska delnega plačila za izgubljeni
dohodek. Preglednica je dostopna na http://www.durs.gov.si/.

POJASNILA GLEDE UVELJAVITVE ZUJF
Obveščamo vas, da smo prejeli pojasnila glede uveljavitve ZUJF in sklepanja podjemnih in drugih
civilnopravnih pogodb ter glede obveznosti izdaje aneksov k pogodbam. o zaposlitvi z dne 5. 6. 2012.

RAZVELJAVITEV 2. ALINEJE 4. ODST. 42. ČL. ZJN -2 IN RELEVANTNE
DOLOČBE ZJNVETPS
S spremembami in dopolnitvami javnonaročniške zakonodaje je bil v letu 2011 opredeljen nov
obvezen izločitveni pogoj, in sicer so morali javni naročniki iz postopkov javnega naročanja izločati
ponudnike, če so člani njihovega poslovodstva ali nadzornega organa, zakoniti zastopniki ali lastniki z
več kot 25 % deležem podjetja v preteklih dveh letih opravljali eno teh funkcij v katerem koli podjetju,
zoper katero je bil začet postopek stečaja, prisilne poravnave ali prisilne likvidacije. Zoper ta
izločitveni pogoj oziroma drugo alinejo četrtega odstavka 42. člena Zakona o javnem naročanju
(Uradni list RS, št. 128/06, 16/08, 19/10 in 18/11; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) in tretji odstavek 47.
člena ter četrti odstavek 48. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem
področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št. 72/11 – uradno prečiščeno besedilo) sta bili že
lansko leto vloženi dve pobudi za oceno ustavnosti teh določb. Ustavno sodišče Republike je z
odločbo št. U-I-2011/11-26 z dne 24. 5. 2012 (Uradni list RS, št. 43/12) ugotovilo, da so omenjene
določbe javnonaročniške zakonodaje protiustavne in jih razveljavilo. V skladu z 43. členom Zakona o
ustavnem sodišču (Uradni list RS, št. 64/07 – uradno prečiščeno besedilo) začne razveljavitev
učinkovati naslednji dan po objavi odločbe v Uradnem listu Republike Slovenije, tj. 9. 6. 2012.
Ministrstvo za finance poziva naročnike, da pri oddaji javnih naročil dosledno upoštevajo odločitev
Ustavnega sodišča Republike Slovenije in v razpisno dokumentacijo ne vključujejo več pogoja iz druge
alineje četrtega odstavka 42. člena ZJN-2.

IZVAJANJE 188. IN 246. ČLENA ZUJF
S strani MPJU smo prejeli pojasnila in usmeritve, ki se nanašajo na nekatera vprašanja, o katerih bo
predvidoma drug teden odločalo ustavno sodišče (npr. prenehanje delovnega razmerja ob izpolnitvi
pogojev za upokojitev). izvajanje 188. in 246. člena ZUJF, dogovor o nadaljevanju DR, vzorec sklepa
246. člen ZUJF.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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.
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19.06. / PREDSTAVITEV DM ZA OBČINE
Vabimo vas k udeležbi na predstavitev distribucijskega modula za občine, ki jo bo izvedla služba za
informatiko Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju s SOS. Predstavitev bo
potekala v torek, 19. junija 2012 v spodnji sejni sobi na MO Koper, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper, s
pričetkom ob 12.00 uri. Registracija udeležencev bo potekala od 11.30 ure dalje. Vabilo
Ker smo prostorsko omejeni na 35 mest vas vljudno naprošamo, da se predhodno prijavite na naslov
metka@skupnostobcin.si s prijavnico. Predstavitev je brezplačna. Prosimo upoštevajte, da predstavitve
izvajamo regijsko in sicer tokrat za notranjsko-kraško, goriško in obalno-kraško statistično regijo in
občine jugovzhodne Slovenije!

20.06. / 4. POLETNE ŠPORTNE IGRE SOS
Dobra volja, športno vzdušje in uspehi tekmovalnih ekip lanskih, 3. poletnih iger SOS v Rušah, so
zadosten razlog, da vas županje in župane, podžupanje in podžupane, svetnice in svetnike, zaposlene
v mestnih in občinskih upravah ponovno povabimo, tokrat na 4. POLETNE IGRE SOS, ki bodo v
sredo, 20.06.2011 v Občini Ljutomer. Vabilo in prijavnica.
Letos želimo še dodatno popestriti tekmovalni program in dodati revijalno tekmo slovenske
županske reprezentance, ki je izzvala reprezentanco poslancev DZ. Odgovor poslancev, ali
sprejemajo izziv še čakamo. K športnim igram smo letos dodali tudi predstavitve občin. Občine zato
vabimo, da iz svojih lokalnih okolij k predstavitvi na stojnici na glavnem trgu Ljutomera povabijo
društva, ali organizacije, ki bodo svojo občino najbolje predstavile in izpostavile to, na kar ste najbolj
ponosni. Vabimo vas, da se v sproščenem vzdušju pomerite v malem nogometu in/ali odbojki ter
rekreativno v košarki, odbojki na mivki ali tenisu s svojimi kolegi iz drugih občin, ter tako
prispevate k medsebojnemu povezovanju in sodelovanju zaposlenih v občinskih upravah in k
pozitivni energiji. Ekipe lahko prijavi ena ali pa več občin skupaj. Tudi ena občina lahko prijavi več
ekip. Za tenis se prijavljajo posamezniki.

21.06. / SKUPEN SESTANEK KOMISIJ
Skupen sestanek komisij za proračun in javne finance ter pravna in zakonodajna vprašanja bo potekal
v četrtek, 21. Junija 2012 ob 9.30 v Ljubljani v prostorih HOTELA AUSTRIA TREND, Dunajska 154,
dvorana Casiopeia (1. nadstropje). Sestanek bo posvečen obravnavi učinkov sprejetega Zakona o
uravnoteženju javnih financ na delovanje ter finančno kapaciteto občin.

27.06. / 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, 27. 6. 2012, od 9.00 do 13. ure v Avstrija trend Hotelu,
Dvorana Horus, Dunajska 154 v Ljubljani.
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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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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. / PREDSTAVITEV ZUJF
Tukaj najdete vabilo MPJU na ponovno predstavitev novega Zakona o uravnoteženju javnih financ, ki
bo potekala 19.6.2012 od 9.00 ure dalje na Davčni ulici 1 v Ljubljani. Prijavnice zbirajo na Upravni
akademiji, udeležba je brezplačna.

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.

21.06. / POSVET O JAVNEM NAROČANJU
Ministrstvo za finance, Javna agencija za javno naročanje Republike Slovenije in Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo - Upravna akademija, vabi zainteresirane iz javnega sektorja na seminar
postopek s pogajanji po 28. in 29. členu ZJN-2", ki bo v četrtek, 21. junija 2012, v prostorih Ministrstva
za pravosodje in javno upravo, Langusova 4 , v Ljubljani, v konferenčni dvorani v prvem nadstropju.
Začetek seminarja je ob 9.00 uri, zaključek pa predvidoma ob 13.uri. Prijavite se lahko z izpolnjeno
prijavnico na naslov gp.mpju@gov.si.

18. REDNA SEJA VLADE RS, 14.6.2012
VLADA SPREJELA UKREPE ZA SKRAJŠANJE POSTOPKOV IN
ADMINISTRIRANJA PRI UMEŠČANJU OBJEKTOV V PROSTOR
Vlada RS se je seznanila s poročilom MzIP o problematiki in dinamiki priprave državnih prostorih
načrtov, potrdila aktivnosti in nadaljnjo dinamiko priprave državnih prostorskih načrtov, potrdila
ukrepe za pospešitev priprave ter naložila Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, da izdela
časovnico priprave posameznih državnih prostorskih načrtov vključno z določitvijo nosilcev
posameznih nalog njihovih zadolžitev in odgovornosti za realizacijo.
Vlada ugotavlja, da so nekateri razlogi za zastoje v preteklih letih že odpravljeni, za hitrejše in
učinkovitejše odvijanje postopkov priprave DPN pa je potrebno v predlaganih rokih sprejeti še
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naslednje ukrepe: zagotoviti ustrezno organizacijo in dosledno izvajanje zakonskih obveznosti po
nosilcih urejanja prostora in drugih sodelujočih v postopkih priprave DPN, priprava navodil
povezanih s pripravo strokovnih podlag in vrednotenjem variant s področja urejanja voda, kmetijskih
zemljišč, kulturne dediščine, ohranjanja narave in čezmejnih presoj vplivov na okolje, priprava enotne
vstopne točke za potrebe prostorskega načrtovanja v okviru prostorskega informacijskega sistema in
priprava najbolj nujnih sprememb ključnih zakonov, povezanih s racionalizacijo postopkov, vlogo
nosilcev urejanja prostora in pridobivanjem zemljišč za gradnjo. (Vir: Vlada RS)

VLADA SPREJELA UREDBO O UKREPIH KMETIJSKE STRUKTURNE
POLITIKE IN KMETIJSKE POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA
Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike razvoja
podeželja. Uredba določa ukrepe in vrste državnih podpor v skladu z uredbo Komisije (ES) št.
1857/2006 o uporabi členov 87 in 88 Pogodbe pri državni pomoči za mala in srednje velika podjetja, ki
se ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov, ter druge ukrepe. Uredba določa upravičence,
upravičene stroške, pogoje, merila, postopke, višino sredstev in finančna merila za izvajanje naslednjih
ukrepov:
• podpora za dokončanje komasacijskih postopkov,
• tehnična podpora kmetijskemu sektorju za informiranje in usposabljanje na področju primarne
proizvodnje kmetijskih proizvodov,
• podpora za informiranje in usposabljanje na področju predelave in s kmetijstvom povezanega
delovanja na podeželju,
• podpora delovanju nepridobitnih združenj, ki povezujejo društva podeželske mladine, podeželskih
žensk in sindikat kmetov.
Namen izvajanja ukrepov po tej uredbi je ohranjanje kmetijske dejavnosti, ohranjanje poseljenosti
slovenskega podeželja ter spodbujanje združevanja in povezovanja zainteresiranih ljudi na podeželju
v okviru informiranja in usposabljanja, kar prispeva tudi k boljši organiziranosti civilne iniciative in
nevladnih organizacij v kmetijstvu. (Vir: Vlada RS)

VLADA SPREJELA AKCIJSKI NAČRT ZA PREPREČ EVANJE NASILJA V
DRUŽINI 2012-2013
Vlada RS je sprejela Akcijski načrt za preprečevanje nasilja v družini 2012-2013. Resolucija o
nacionalnem programu preprečevanja nasilja v družini 2009–2014 (resolucija) je strateški dokument, ki
določa cilje, ukrepe in ključne nosilce politik za preprečevanje in zmanjševanje nasilja v družini v
Republiki Sloveniji od leta 2009 do 2014. Temeljna cilja tega dokumenta sta dva: (1) povezati ukrepe
različnih ministrstev in (2) zagotoviti učinkovite dejavnosti za zmanjšanje nasilja v družini, na ravni
njegovega prepoznavanja in preprečevanja. Konkretne naloge in dejavnosti za doseganje ciljev in
izvajanje posameznih ukrepov so opredeljene v akcijskih načrtih. Zakon o preprečevanju nasilja v
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družini (ZPND) v 12. členu določa sprejetje dveletnih akcijskih načrtov, ki so izvedbeni akti resolucije
za posamezno obdobje. Akcijski načrt za leti 2012 in 2013 vsebuje strategije za doseganje čim večje
učinkovitosti s ključnim ciljem: zmanjševanje nasilja v družini in učinkovito osveščanje prebivalstva o
nesprejemljivosti katerekoli oblike nasilja v družini in širši družbi nasploh. (Vir: Vlada RS)

VLADA SE JE SEZNANILA Z INFORMACIJO O ZAČETKU PRIPRAVE
STRATEGIJE RAZVOJA SLOVENIJE 2014–2020
Vlada RS se je seznanila z informacijo o začetku priprave Strategije razvoja Slovenije 2014–2020 ter
imenovala krovno skupino, ki je zadolžena za pripravo strategije. Krovni skupini bosta predsedovala
minister za gospodarski razvoj in tehnologijo RS mag. Radovan Žerjav ter direktor Urada RS za
makroekonomske analize in razvoj mag. Boštjan Vasle. Vlada RS je na isti seji ustanovila tudi šest
delovnih skupin za razvojno načrtovanje. Strategiji razvoja Slovenije 2006–2013 se izteka veljavnost,
zato Vlada RS začenja s pripravami za pridobitev nove, sodobne strategije, v kateri bodo navedeni cilji
razvoja Slovenije. Strategija razvoja Slovenije 2014–2020 bo predvidoma sprejeta januarja 2013. V
skladu z 11. členom Uredbe o dokumentih razvojnega načrtovanja in postopkih za pripravo predloga
državnega proračuna (Uradni list RS, št. 54/2010) sta za pripravo Strategije razvoja Slovenije pristojna
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS ter Urad RS za makroekonomske analize in
razvoj. Krovna skupina, ki je zadolžena za vodenje procesa, ki bo v okviru javne in strokovne
razprave prispeval k široko podprti opredelitvi vizije razvoja Slovenije, določitvi prednostnih področij
nove strategije ter oblikovanju usmeritev in ukrepov za realizacijo vizije. (Vir: Vlada RS)

PRENOS STANOVANJ NA SSRS IN OBČINE V LUČI REŠEVANJA
STANOVANJSKE PROBLEMATIKE
Vlada RS je sprejela sklep o dokončni ureditvi lastniško pravnih razmerij in prenesla na Stanovanjski
sklad RS, javni sklad 450 stanovanj, ki so bila doslej v upravljanju različnih upravljavcev. Vlada je
neodplačno na občine prenesla tudi 90 nezasedenih stanovanj v občinah Novo mesto (13), Brežice (10),
Postojna (10), Pivka (8), Bloke (8) Ilirska Bistrica (7), Vipava (7), Črnomelj (6), Lendava (4), Radeče (3),
Gornja Radgona (2), Celje (2), Ig (1), Ptuj (1), Ribnica (1), Slovenska Bistrica (1) Vrhnika (1) in Šentilj
(1). Gre za stanovanja, ki so bila v upravljanju različnih upravljavcev (ministrstva) in izhajajo iz
premoženja bivše JA. V večini primerov gre za stanovanja, ki so potrebna celovite ali delne obnove, v
enem primeru (Občina Bloke) tudi za objekt, ki ga je potrebno porušiti in glede katerih vrsto let ni bilo
mogoče urediti prenosov na zainteresirane občine. Gre za prvi ukrep aktivacije obstoječega fonda
stanovanjskih enot z namenom zagotavljanja zadostnega števila stanovanj za reševanje stanovanjske
problematike po občinah. (Vir: Vlada RS)
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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
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 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
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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
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
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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.

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
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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
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:
-

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
EK REGISTRIRALA KRAŠKI PRŠUT
Evropska komisija je uradno registrirala zaščiteno geografsko označbo za slovenski kmetijski
proizvod kraški pršut. To je za Slovenijo peta zaščitena geografska označba na ravni EU; poleg
kraškega pršuta so registrirane še označbe za ptujski lük, šebreljski želodec, zgornjesavinjski želodec
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in prleško tünko. Skupno je z označbami kakovosti EU (zaščitena označba porekla, zaščitena
geografska označba in zaščitena tradicionalna posebnost) zdaj zaščitenih dvanajst kmetijskih
proizvodov

iz

Slovenije.Več

informacij

je

na

voljo

na

spletni

strani:

http://ec.europa.eu/agriculture/quality/schemes/index_en.htm.

ZASEDAL BO VRH G20
Od 18. do 19. junija bo v mehiškem Los Cabosu zasedal vrh G20, ki se ga bosta udeležila tudi
predsednik Evropske komisije José Manuel Barroso in predsednik Evropskega sveta Herman Van
Rompuy. Ena od osrednjih tem vrha bo razprava o svetovnem gospodarstvu in okviru za rast.
Evropska unija meni, da bi moral biti akcijski načrt za rast iz Los Cabosa, ki ga bodo sprejeli voditelji
skupine G20, uravnotežena kombinacija fiskalne konsolidacije in strukturnih reform, vključno z
uravnoteženimi obveznostmi za vse članice skupine G20, tudi ZDA, Japonsko in Kitajsko, in da bo
služil kot konkreten okvir za vse države te skupine pri obnovitvi njihovih zavez za spodbuditev
svetovne gospodarske rasti. Pomembna točka na dnevnem redu vrha skupine G20 bo tudi krepitev
mednarodne finančne arhitekture in finančnega sistema, reforma finančne zakonodaje in spodbujanje
finančne vključenosti. Predsednika Evropske komisije in Evropskega sveta bosta v zvezi s tem
poudarila, da je EU na dobri poti, da vse finančne reforme v celoti uveljavi do leta 2013, in da izvajanje
teh zavez skupine G20 pričakuje tudi od svojih partnerjev. EU ima jasna stališča tudi glede razvoja in
zanesljivosti preskrbe s hrano, ki bi ju bilo treba še naprej obravnavati v okviru skupine G20 ob
poudarku, da bi se morale vse, tako razvite kot manj razvite države, usmeriti v okolju prijaznejše in
bolj vključujoče gospodarstvo. Predsednika Barroso in Van Rompuy bosta skupino G20 pozvala, naj
zagotovi politično spodbudo za uspešno konferenco Rio+20, ki bo potekala le nekaj dni po vrhu
skupine G20.

EUROSTAT IZDAL VODIČ »PODATKI ZA PRIHODNOST«
Evropski statistični urad Eurostat je v okviru priprav na konferenco ZN o trajnostnem razvoju Rio+20,
ki bo od 20. do 22. junija v Riu de Janeiru, izdal vodič za državljane z naslovom Podatki za prihodnost
– 20 let trajnostnega razvoja v Evropi? Publikacija na inovativen in razumljiv način predstavlja 70
kazalnikov trajnostnega razvoja EU, ki se uporabljajo za merjenje in spremljanje strategije trajnostnega
razvoja EU. Cilj je državljanom približati statistične podatke s konkretnimi primeri in prispodobami,
da bi odgovorili na vprašanja, povezana s podnebnimi spremembami, rabo energije in prometom,
revščino, spremembami kakovosti življenja Evropejcev v zadnjih 20 letih in podobno. Publikacija
obravnava vrsto tem: rast BDP in zaposlovanje, energija, promet, regionalne razlike, revščina in
socialna izključenost, odpadki, odmikanje od narave, podnebne spremembe, globalizacije,
mednarodne zaveze EU, staranje družbe in zelena rast. Elektronska verzija publikacije je na voljo
brezplačno na spletni strani Eurostata, kjer jo dopolnjujejo štirje video posnetki o zeleni rasti, zelenem
gospodarstvu in revščini: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/sdi/rio20.
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