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NOVIČKE SOS
8. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 3.7.2012 je potekala 8. Seja Predsedstva SOS in sicer v prostorih Sevniškega gradu v občini
Sevnica.
Predsedstvo Skupnosti je svojo pozornost v odprti diskusiji namenilo vprašanju delovanja Državnega
Sveta RS in podprlo njegovo ohranitev ter predlagalo njegovo reorganizacijo v smeri večje možnosti
soodločanja in participacije lokalnih oblasti. Prav tako je predsedstvo predlagalo vzpostavitev sistema,
ki bo Državnemu svetu omogočal neposrednejše sodelovanje v odločanju v zakonodajnem postopku
ter ponovno vzpostavil nujno komunikacijo med Državnim zborom in Državnim svetom, ki je nujna
za ohranjanje prostorov prepotrebnega demokratičnega dialoga.
Predsedstvo SOS je obravnavalo tudi problematiko dodatne obdavčitve občinskega premoženja iz
Zakona o uravnoteženju javnih financ. Členi od 189 do 196 ZUJF namreč v poglavju - obdavčitev
nepremičnega premoženja večje vrednosti - določajo obdavčitev nepremičnega premoženja, ki
pripada istemu lastniku, kadar njihova skupna vrednost znaša najmanj 1.000.000 € (člen. 191). V
naslednjih alinejah istega člena pa so določene šifre nepremičnin in zemljišč, ki so izvzeti iz plačila
novega nepremičninskega davka. V prvih verzijah predloga zakona so bile rešitve drugačne, verzije,
ki je bila sprejeta, pa ne izvzema ne občin ne države. G. Slavko Tekavčič se je seje predsedstva SOS
udeležil kot predstavnik MF. Povedal je, da na ministrstvu v tem trenutku iščejo rešitve na vprašanja
Skupnosti občin Slovenije. Zadevši predmetne problematike je podal obrazložilo, da se bo v kratkem
podalo uradno tolmačenje, da lokalne skupnosti zaradi opravljanja dejavnosti lokalnih skupnosti ne
bodo zavezanke za plačilo tega davka – na ministrstvu bodo morali sicer oblikovati še ustrezno
pravno dikcijo, trenutno pa razmišljajo o sklepu vlade in podaji uradnega tolmačenja. G. Tekavčič je
povedal še, da je ustrezna pravna dikcija na MF še v pripravi in izrazil upanje, da bodo v roku 1 tedna
ali 10 dni lahko SOS in DURS obvestili po uradni poti. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je tudi
ponovno pozvalo Ministrstvo za finance, da upošteva dogovor o znižanju povprečnine ob
predpostavki znižanja stroškov občinam. V nasprotnem primeru Skupnost občin Slovenije ne more
pristati na nižanje povprečnine. Nadalje pa je Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije pozvalo Državni
Zbor RS k razmisleku o načinu sprejemanja zakonodaje, ki je pomembna za lokalne skupnosti v
Sloveniji, saj veliko število zakonov, sprejetih po hitrem postopku reprezentativnim asociacijam ne
omogoča poglobljene analize in oddaje pripomb prav na področjih, ki se v najtesnejšem smislu
dotikajo prav njih in njihovega delovanja. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je tako pozvalo
Državni Zbor RS naj reprezentativnim združenjem v enaki meri in pod enakimi pogoji omogoči
pravočasno oddajo pripomb k zakonskim spremembam. (bh)
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SREČANJE PREDSTAVNIKOV SOS Z ZVEZO OBČIN NA AVSTRIJSKEM
KOROŠKEM
Po pobudi Alpsko-jadranskega centra za čezmejno sodelovanje (AACC) je danes, 06.07.2012 v Vrbi ob
Vrbskem jezeru (Velden am Wörther See ) potekalo srečanje predstavnikov Skupnosti občin Slovenije
– udeležil se ga je tudi predsednik SOS Leopold Kremžar - in predstavniki Zveze občin na avstrijskem
Koroškem, ki mu predseduje Ferdinand Vouk. Srečanje se je pričelo ob 11.00 uri s prestavitvijo
delovanja njihove organizacije. Predstavnice in predstavniki obeh asociacij so preiskali tudi možnosti
za sodelovanje obeh organizacij v smislu prenosa dobrih praks, tudi na področju turizma, ki jih je
predstavnikom slovenskih občin predstavil turistični direktor Vrbe ob Vrbskem jezeru Bernhard
Pichler Koban. Srečanja so se s strani SOS udeležili predsednik Leo Kremžar, Jasmina Vidmar, Alan
Bukovnik in Miran Gorinšek. (bh)

POBUDA ZA SODELOVANJE IN USKLAJENO DELOVANJE MGRT IN
SOS
Na ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Radovana Žerjava in državno sekretarko
Moniko Kirbiš smo iz Sekretariata SOS naslovili pobudo za sodelovanje in usklajeno delovanje MGRT
in SOS pri Razpisu za energetsko sanacijo stavb in prijavi na program ELENA. Program ELENA
omogoča do 90-odstotno sofinanciranje stroškov priprave dokumentacije in izvedbe postopkov za
izvedbo investicij v OVE in URE ter hkrati nudi podporo pri pridobivanju sredstev s strani EIB za
financiranje investicij. SOS je namreč 27. 6. 2012 v Ljubljani organiziral delavnico z naslovom SOS za
energetske projekte občin. Namen dogodka je bil 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. Na dogodku je bila tudi večkrat omenjena neuradna namera Ministrstva za
gospodarski razvoj in tehnologijo, da bo v kratkem objavljen razpis za energetsko sanacijo javnih
zgradb. Državna sekretarka Monika Kirbiš je to informacijo delila tudi s predstavniki delovne
skupine, ki deluje v okviru SOS za pridobivanje EU sredstev. SOS je zbral podatke iz občin o
načrtovanih projektih ter stanju na teh projektih na področju energetske sanacije stavb. Prejeli smo
odgovore 39 občin v katerih nameravajo energetsko sanirati in trajnostno graditi 84 osnovnih šol, 51
vrtcev in 97 drugih objektov. V skupaj 232 objektih, ki jih namerava 39 občin energetsko sanirati oz.
trajnostno graditi, bo obiskovalo skupaj 25.453 otrok. Razpredelnico z načrtovanimi ukrepi občin ter
stanjem projektne dokumentacije smo iz Skupnosti občin Slovenije že posredovali ministrstvu.
Da bi lahko združili koristi uspešne prijave na program ELENA in sofinanciranja iz razpisa za
energetsko sanacijo javnih zgradb je nujno sodelovanje MGRT s SOS, ki pripravlja prijavo konzorcija
občin na program ELENA. Ministru in državni sekretarki smo predlagali, da se o možnostih
sodelovanja in usklajenega nastopa čim prej dogovorimo. (sk)
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ZELENO JAVNO NAROČANJE STORITEV AVTOBUSNIH PREVOZOV
MF je na SOS posredovalo odgovor, da so seznanjeni s težavami, ki nasajajo pri oddaji javnih naročil
za storitev avtobusnega prevoza. Sporočili so, da so že pristopili k pripravi sprememb Uredbe o
zelenem javnem naročanju, pri čemer bodo predlagali, da se pri javnem naročanju avtobusov in težkih
tovornih vozil merilo »ocena stroškov v življenjski dobi vozila« nadomesti s tehničnimi
specifikacijami, in sicer s pogojem, da ta vozila izpolnjujemo najmanj emisijski standard EURO V, in
da se okoljske zahteve za storitve avtobusnega prevoza v celoti črtajo iz Uredbe o zelenem javnem
naročanju. MF še predlaga, da naročniki, ki so že začeli postopek javnega naročanja za storitve
avtobusnega prevoza, bodisi ustavijo postopek, bodisi podaljšajo rok za oddajo ponudb in po
uveljavitvi novele spremenijo razpisno dokumentacijo. Omenjene spremembe Uredbe bodo
predvidoma sprejete sredi julija 2012. Dopis v celoti je dostopen na tej povezavi. (sk)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
9.7 / SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO
IN REGIONALNI RAZVOJ
83. seja Komisije Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki bo v ponedeljek, 9.
julija 2012, ob 14. uri v sobi 212/II, Šubičeva 4, Ljubljana, bo posvečena obravnavi predloga zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju, predlogu zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena ter predlogu zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja. Skupnost občin Slovenije bo zastopal
podpredsednik sekcije predsedstva, Darko Fras.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Tukaj najdete predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prostorskem načrtovanju.
Vsebina slednjega je v Državnem zboru, glede na medresorsko obravnavo pa se je marsikaj
spremenilo, dopolnilo, črtalo. Nekaj pripomb s strani SOS- občin članic in Komisije za prostor je bilo
upoštevanih, nekaj ne. Analiza slednjega je v pripravi. Vljudno vas prosimo, da nam k obstoječemu
predlogu podate stališča, predloge in pripombe najkasneje do srede, 11. julija 2012 na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV
V Državnozborski proceduri se nahaja tudi predlog Zakona o graditvi objektov, zato prosimo za vaš
odziv in pripombe k aktualnemu predlogu na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
SREDSTVA ZA KMETIJSTVO IN UKREPE
Občine smo v četrtek, 6.7. zaprosili za pomoč občini članici SOS, ki jo zanima koliko proračunskih
sredstev (v EUR) druge občine namenite za področje kmetijstva in za katere ukrepe / naloge? Prejeli
smo

odgovore

17

občin

do

7.7.

Vljudno

prosimo

občine,

da

podatke

sporočite

na

sasa.kek@skupnostobcin.si. do torka, 10. julija 2012. Prejeti odgovori so že dostopni na tej povezavi.
(sk)

POJASNILA MINISTRSTEV
ZELENO JAVNO NAROČANJE
Ker so se na sekretariat SOS obrnile občine članice, ki so naletele na težave pri oddaji javnih naročil za
storitev avtobusnega prevoza, smo s strani Ministrstva za finance pridobili ustrezna pojasnila.

TOLMAČENJA 138. IN 139. ČLENA ZUJF
Kar nekaj občin se je v preteklih dnevih obrnilo na SOS glede tolmačenja 138. in 139. člena ZUJFdavek na dobiček zaradi spremembe namembnosti. Za tolmačenje smo zaprosili Ministrstvo za
finance in prejeli ustrezno pojasnilo.

21. REDNA SEJA VLADE RS, 5.7.2012
VLADA O PREDLOGU ZAKONA O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE
IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
Vlada RS je na 21 seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in ga poslala v obravnavo in
sprejem Državnemu zboru RS po nujnem postopku.
Z novelo zakona se odpravlja različna ureditev v zvezi s sklepanjem pravnih poslov glede
nepremičnega premoženja, ki jih upravljavci niso predvideli v sprejetih načrtih ravnanja za tekoče
leto. 12. člen ZSPDSLS namreč določa izjemo, po kateri lahko upravljavci državnega premoženja ob
izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev sklepajo pravne posle v zvezi z nepremičnim
premoženjem, ki ni vključeno v načrt pridobivanja oziroma razpolaganja z nepremičnim
premoženjem, po drugi strani pa takšna izjema za samoupravne lokalne skupnosti ne velja. Navedeno
razliko odpravlja predlagana novela ZSPDSLS, ki tako izenačuje položaj države in samoupravnih
lokalnih skupnosti.
Novela zakona prav tako odpravlja pripravo načrtov najemov nepremičnega premoženja ter načrtov
ravnanja s premičnim premoženjem države. Upravljavci stvarnega premoženja bodo tako za leto 2013
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pripravljali le načrt pridobivanja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ne pa tudi načrta
najemov nepremičnega premoženja. Z novelo ZSPDSLS se uresničuje Program ukrepov za
spodbujanje gospodarstva – Paket št. 2, ki ga je Vlada RS potrdila dne 31. 5. 2012. Slednji med drugim
določa, da je potrebno odpraviti ovire pri nefleksibilnosti prodaje zemljišč v industrijsko obrtnih
conah, ki so v lasti samoupravnih lokalnih skupnosti ter omogočiti njihovo prodajo oziroma oddajo v
najem na podlagi kriterijev, ki so po programih občin, pomembni za njihov razvoj (število novih
delovnih mest, razvoj pomembnih gospodarskih panog, visoka dodana vrednost investicij, vpeljava
novih tehnologij, inovacij, večja konkurenčnost, …). Navedenemu cilju novela ZSDPSLS sledi tako, da
ureja možnost prodaje zemljišč v industrijsko obrtnih conah pod ocenjeno vrednostjo ter možnost
oddaje takih zemljišč v najem pod ocenjeno najemnino, pri čemer pa novela določa tudi pogoje in
postopek za sklenitev tovrstnih pravnih poslov.
Predmet novele ZSPDSLS je tudi ureditev neodplačnih prenosov nepremičnega premoženja v lasti
države na samoupravne lokalne skupnosti in neodplačnih prenosov nepremičnega premoženja
samoupravnih lokalnih skupnosti v last države. Novela ZSPDSLS tako določa, da se v primeru
pogodbenega razmerja med državo in samoupravno lokalno skupnostjo šteje, da je javni interes
izpolnjen s samim prenosom nepremičnega premoženja – posebno določilo glede javnega interesa v
pogodbi o neodplačnem prenosu ni potrebno – prav tako pa ni potrebno vpisati prepovedi odtujitve
in obremenitve v korist odsvojitelja v zemljiško knjigo. Novela v prehodnih in končnih določbah
posega tudi v že sklenjene pogodbe o brezplačnem prenosu nepremičnega premoženja tako, da se
štejejo obveznosti glede zagotavljanja javnega interesa za izpolnjene s trenutkom uveljavitve novele
ZSPDSLS. (Vir: Vlada RS, bh)

VLADA O PREDLOGU ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o splošnem
upravnem postopku in ga poslala Državnemu zboru RS v zakonodajni postopek.
Z novelo Zakona o splošnem upravnem postopku se v pravni red uvaja spremembe na področju
overjanja lastnoročnih podpisov in kopij, ki jih trenutno izvajajo upravne enote. Namen predlagatelja
je razširitev stvarne pristojnosti na področju overovitev in izenačenje tovrstnih overitev z overitvami,
ki jih opravljajo notarji. Po veljavni ureditvi so bile t.i. upravne overitve izenačene z notarskimi samo
za potrebe upravnih postopkov, po uveljavitvi novele pa bo dana možnost, da se izenačijo tudi na
drugih pravnih področjih, kjer se z materialnim dejanjem zgolj potrjuje pristnost podpisa predlagatelja
overitve oziroma ugotavlja istovetnost kopije z izvirno listino, z drugimi besedami, kjer pri dejanju in
njegovih posledicah ni kvalitativne razlike med obema storitvama. V upravnem postopku bo za
stranke novost tudi ta, da bodo uradne osebe v postopkih pred organom strankam na zahtevo dolžne
pomagati pri izpolnjevanju obrazcev. Ocenjuje se, da se bo s tem uprava še bolj približala potrebam
svojih uporabnikov, ki bodo tako lažje in hitreje prišli do svojih materialnih pravic.
Novela poleg tega razširja stvarno pristojnost za izvajanje nalog po tem zakonu na organe in druge
pravne ter fizične osebe, ki na podlagi javnega pooblastila opravljajo naloge enotnih vstopnih točk. Z
zakonom se spreminja veljavna ureditev Zakona o državni upravi, ki je na sistemski ravni urejala
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delovanje

enotnega

državnega

portala

e-uprava,

centralnega

informacijskega

sistema,

komunikacijskega omrežja javne uprave in enotnega kontaktnega centra. Pošti Slovenija, d.o.o. se
podeljuje javno pooblastilo za upravljanje s centralnim informacijskim sistemom, pretvorba fizičnih
dokumentov v digitalno obliko, elektronska hramba dokumentarnega in arhivskega gradiva. Zakon
določa, da se upravljanje komunikacijskega omrežja javne uprave in enotnega kontaktnega centra
izvaja preko javno zasebnega partnerstva (koncesija). (Vir: Vlada RS, bh)

VLADA O PREDLOGU PRENOVLJENEGA AKCIJSKEGA PROGRAMA ZA
ODPRAVO ADMINISTRATIVNIH ZA LETI 2012 IN 2013
Vlada RS je sprejela prenovljeni Akcijski program za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanje
zakonodajnih bremen za obdobje 2012 in 2013 ter naložila resornim ministrstvom, da program
realizirajo v predpisanih rokih, ki so določeni pri posameznih ukrepih.
Vlada RS je naložila Ministrstvu za pravosodje in javno upravo, da do 20.7.2012 ustanovi medresorsko
delovno skupino za področje priprave boljših predpisov in odpravo administrativnih ovir ter določi
naloge članov, ki bodo po posameznih resorjih zadolženi za izvajanje programa in pripravo poročil o
realizaciji. O ustanovitvi skupine in imenovanju članov, ministrstvo seznani vlado. Prenovljeni
Akcijski program za odpravo administrativnih ovir vključuje skupaj 269 ukrepov, od tega je še 136
prenesenih - nerealiziranih iz Načrta ukrepov iz leta 2011 in 133 dodatnih ukrepov po posameznih
prioritetnih področjih. V dodatnih ukrepih so vključeni tudi ukrepi iz Pogodbe za Slovenijo 2012-2015
in drugi ukrepi, ki so jih predlagali državljani, podjetniki in strokovne javnosti preko zbornic,
združenj in nevladnih organizacij. V zadnji fazi akcijskega programa bo potrebno izvesti evalvacijo
oziroma izmeriti učinke sprememb zakonodaje na podlagi enotne metodologije. Tako se bo z ozirom
na evalvacije učinkov sprememb predpisov dejansko ugotovilo, v kolikšnem odstotku se je celoten
program tudi dejansko uresničil. Za dosego cilja »minus 25%, je potrebno bremena znižati za 362 mio
evrov. Ocenjujemo, da bomo ob končni realizaciji predlaganega paketa ukrepov in ob upoštevanju, da
so bili posamezni ukrepi akcijskega programa realizirani že v obdobju 2009-2011, zastavljeni cilj
dosegli.
V sodelovanju s člani medresorske skupine oziroma agenti za posamezna področja, bo Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo pripravilo redna (trimesečna) poročila, ki jih bo obravnavala vlada.
Poročila se bodo objavila tudi na spletni strani www.minus25.gov.si, ki je namenjena komunikaciji z
zunanjimi javnostmi. Preko portala se bodo še naprej zbirali predlogi državljanov in gospodarstva,
posebna komunikacija pa bo namenjena tudi postopkom, ki bodo v bodoče povezani s spremembo
zakonodaje. (Vir: Vlada RS, bh)

VLADA SPREJELA PREDLOG ZAKONA O PREPREČEVANJU ZAMUD
PRI PLAČILIH
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o preprečevanju zamud pri plačilih. Predlog zakona vpeljuje
izvršnico, odpravlja omejitve plačilnih rokov v poslih med gospodarskimi subjekti in vpeljuje tehnične
dopolnitve do zdaj veljavnega Zakona o preprečevanju zamud pri plačilih.
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Namen zakona je zajeziti plačilno nedisciplino, ki negativno vpliva na likvidnost, konkurenčnost in
razvoj gospodarskih subjektov ter zapleta njihovo finančno upravljanje. Upniki zaradi zamud pri
plačilih potrebujejo zunanje financiranje, ki je težje dostopno v obdobju gospodarskega upada,
zamude pa so lahko celo vzrok za stečaj sicer zdravih podjetij, zlasti malih in srednjih. Poleg ZPreZP
so bili v zadnjih letih sprejeti številni predpisi, katerih namen je bil izboljšati poplačilo terjatev
upnikov. Ker se je pokazalo, da navedene pobude niso bile dovolj, saj se težave v plačilni nedisciplini
niso zmanjšale, se predlaga uvedba izvršnice. Namen je zagotoviti upniku hitro poplačilo. Zaradi
stroge zaveze dolžnika je uporaba izvršnice omejena na gospodarske subjekte in javne organe. Hkrati
velja, da se dolžnik obveznosti iz izvršnice podredi prostovoljno. (Vir: Vlada RS, bh)

VLADA SPREJELA BESEDILO PREDLOGA NOVELE ZAKONA O
DOHODNINI
Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembi Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o dohodnini ter ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru po skrajšanem
postopku.
S predlagano spremembo zakona se podaljšuje prehodno obdobje za ugodnejšo davčno obravnavo
kmetijskih subvencij še na leto 2013. V skladu z veljavnim 15. členom Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dohodnini se določa, da se ne glede na tretji odstavek 71. člena Zakona o
dohodnini, na podlagi katerega se v davčno osnovo od drugih dohodkov, prejetih v zvezi z osnovno
kmetijsko in osnovno gozdarsko dejavnostjo (to so dohodki iz naslova ukrepov kmetijske politike in
naslova državnih pomoči), vštevajo dejansko prejeti zneski obdavčljivih subvencij v celoti, za leti 2011
in 2012 v davčno osnovo všteva le 50 % teh dohodkov. S predlagano spremembo zakona se to
prehodno obdobje podaljšuje za eno leto, torej na leto 2013, in sicer zato da se v letu 2013, ko se bo
uvedel nov izračun katastrskega dohodka, obenem pa oblikoval nov sistem ukrepov skupne kmetijske
politike EU, zaradi česar bo v naslednjih letih lahko prišlo do bistvene prerazporeditve skupnih
dohodkov iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti med kmetijami in zavezanci, delno
olajša prehod na nove razmere. (Vir: Vlada RS, bh)

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
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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

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.

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. Rok za oddajo je od 30.11.2011 dalje vsake 4 mesece prvo
delovno sredo - predvidena višina sredstev je 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Do razpisa lahko
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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.

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.

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

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

VESTNIK KPK
V novi številki Vestnika KPK boste lahko prebrali nekaj poudarkov iz treh pravkar sprejetih načelnih
mnenj, ki se na različne načine dotikajo področja nasprotja interesov. Komisija se namreč
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vsakodnevno srečuje s porastom raznih primerov, ki pomenijo nasprotje interesov ali pa tveganje za
njegov nastanek. Obveščajo tudi o aktualnem domačem in tujem dogajanju na področju boja proti
korupciji, aktivnostih komisije ter mednarodnih organizacij - med drugim tudi o Drugem poročilu
GRECO o izvajanju priporočil, s katerim si je Republika Slovenija prislužila oceno "splošno
nezadovoljivo", predvsem zaradi še vedno slabega stanja na področju transparentnosti financiranja
političnih strank.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
Z NOVO APLIKACIJO TO POLETJE DO SVOJIH PRAVIC MED
POTOVANJEM
Potniki, ki obtičijo na letališčih ali čakajo izgubljeno prtljago, lahko
sedaj z brezplačno aplikacijo za pametni telefon takoj preverijo svoje
pravice. Komisija je tik pred začetkom poletnih počitnic predstavila
aplikacijo za pametne telefone, ki zajema letalski in železniški promet
ter deluje na štirih mobilnih platformah, in sicer na platformi Apple
iPhone in iPad, Google Android, RIM Blackberry in Microsoft
Windows Phone 7. Aplikacija je dostopna v 22 jezikih Evropske unije.
Sedaj zajema letalski in železniški promet, leta 2013 pa bo vključevala
tudi avtobusni in pomorski promet, ko bodo te pravice začele veljati.
Če potovanje ne poteka po pričakovanjih, je to pogosto stresna izkušnja. Ko je let odpovedan, paketni
počitniški hotel ne izpolnjuje obljubljenih pričakovanj, ali pa se je spremenil vozni red vlaka, se je s
tako situacijo veliko lažje spopadati, če potnik pozna svoje pravice. Aplikacija pojasnjuje pravice
potnikov pri vsaki morebitni težavi. Na primer, če je let odpovedan in je zato potniku zavrnjeno
vkrcanje, je upravičen do nadomestila med 125 in 600 evri. Tudi če se je vaša prtljaga ponesreči
poškodovala, ste morda upravičeni do nadomestila. Poleg tega je dobro vedeti, da morajo železniške
in letalske družbe potnikom posredovati pregledne informacije o cenah in pomagati potnikom z
omejeno mobilnostjo.
V primeru izrednega stanja, kot je bila kriza s pepelom islandskega vulkana leta 2010, lahko aplikacija
prikaže tudi potovalne informacije in dragocene nasvete Evropske komisije. Vsi uporabniki pametnih
telefonov bodo lahko dostopali do spletnih strani za prenos podatkov za vse naprave s pomočjo kode
QR. (vir EK)
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