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NOVIČKE SOS
POVABILO OBČINAM K SODELOVANJU – SKUPNA PRIJAVA ELENA
Zbiramo predloge za oblikovanje konzorcija slovenskih občin, ki bi skupaj kandidirale za sredstva
programa ELENA. Program je namenjen velikim investicijam, ki presegajo 50 mio € zato vidimo
priložnost za skupno kandidaturo več občin. SOS je v sredo, 27. 6. 2012, v Ljubljani organiziral
informativni dogodek z delavnico z naslovom SOS za energetske projekte občin. S tem srečanjem
smo želeli narediti prvi korak k povezovanju občin pri načrtovanju in izvedbi projektov na področju
OVE in URE. Vsem občinam smo 18. julija poslali poročilo z dogodka in obrazec za nabor projektov,
za katerega smo zaprosili, da ga občine izpolnjenega vrnejo do 15. avgusta. Kot eno od aktualnih
možnosti za pridobitev dodatnih sredstev za pripravo investicij v OVE in URE smo na dogodku
namreč predstavili program ELENA. Ker gre za kompleksen program in zahtevno prijavo, želimo z
namenom uspeha na razpisu povezati znanje in izkušnje občin ter ostalih organizacij in posameznikov
ter graditi na teh izkušnjah z željo, da skupaj kar najbolje izkoristimo priložnosti, ki so občinam na
voljo za financiranje tovrstnih projektov. K sodelovanju tako vabimo tudi ostale občine, ki se kljub
interesu dogodka niso mogle udeležiti. Kot podlago za nadaljnje korake želimo najprej narediti
zadosten nabor projektov. Obrazec za nabor projektov je dostopen na tej povezavi in vas prosimo, da
si vzamete še nekaj časa in ga izpolnite, da dobimo kar najboljše podatke o potencialnih projektih.
VEČ o tem… (SK)

NAČRT RAZDELITVE TABLET KALIJEVEGA JODIDA
S strani Ministrstva za obrambo smo prejeli obvestilo o načrtu razdelitve kalijevega jodida, k
Državnemu načrtu zaščite in reševanja ob jedrski ali radiološki nesreči, ki je izdelan na osnovi
Pravilnika o uporabi tablet kalijevega jodida ob jedrski ali radiološki nesreči. Pravilniki ureja oskrbo,
razdeljevanje in uporabo tablet kalijevega jodida v okviru zaščitnega ukrepa jodne profilakse v
primeru jedrske ali radiološke nesreče v Republiki Sloveniji ali v drugi državi, ki bi lahko ogrozila
prebivalstvo na delu ali celotnem območju Republike Slovenije. Jodno profilakso se načrtuje za celotno
prebivalstvo in pripadnike reševalnih enot, služb in drugih operativnih sestav v Republiki Sloveniji do
dopolnjenega 40. leta starosti.
Vse občine v RS so dolžne izdelati načrte prevzema in razdelitve tablet KI ob jedrski ali radiološki
nesreči, kjer določijo pooblaščene osebe za prevzem tablet KI v pristojni bolnišnici (le to pisno
obvestijo).
Seznam bolnišnic in drugih zdravstvenih zavodov, ki so določeni za hrambo tablet kalijevega jodida
najdete tukaj, skupaj s številom škatlic tablet, ki se hranijo pri njih in seznamom občin za katere
prebivalce se hranijo tablete kalijevega jodida v posamezni bolnišnici. Trenutno so tablete kalijevega
jodida, namenjene za predhodno razdelitev, v logističnih centrih (razenj Policije) in vam bodo
razdeljene, predvidoma v septembru. (mm)
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ODPADKI - POOSTRENA INŠPEKCIJA
S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prejeli dopis, v katerem opozarjajo, da Inšpekcija za
okolje in naravo Inšpektorata RS za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje (IRSKGHO) v zadnjem
času pri opravljanju inšpekcijskega nadzora ugotavlja, da na območjih številnih občin prihaja do
nepravilnosti pri ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami, saj izvajalci javnih služb ravnanja s
komunalnimi odpadki ne upoštevajo obveznosti, ki jim jih nalagajo določbe Odredbe o ravnanju z
ločeno zbranimi frakcijami oziroma jih ne izpolnjujejo dosledno in v celoti.
Zato sporočajo, da bo Inšpekcija za okolje in naravo v prihodnje poostrila inšpekcijski nadzor na
obravnavanem področju ter v primerih, ko bo to potrebno, tudi ustrezno ukrepala v skladu s svojimi
pristojnostmi. Celoten dopis ministrstva se nahaja tukaj. (bh)

SESTANEK ZA SODELOVANJE IN USKLAJENO DELOVANJE MGRT IN
SOS
MGRT se je hitro odzvalo na pobudo, ki smo jo nanje naslovili 5. julija 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. 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. Sestanek je bil v ponedeljek, 16. junija in Nena
Dokuzov, je pobudo sprejela kot pozitivno, saj takšen način dela prinaša prednosti ne samo občinam,
temveč tudi ministrstvu. SOS bo v prihodnje intenzivno delal na oblikovanju konzorcija občin, ki bi
želele skupaj kandidirati za sredstva programa ELENA, s tako zbranimi podatki, pa se bomo ponovno
sestali na operativnem sestanku predvidoma koncem avgusta. (SK)

SKUPNO NAROČILO ZA DOBAVO ELEKTRIKE - DOPOLNITEV
Vse občine smo v sredo, 18. julija obvestili, da se je v zvezi z skupnim naročilom za dobavo električne
energije, ki ga je SOS na Portalu javnih naročil objavil 11. 7. 2012 z oznako JN7485/2012, na SOS
obrnila občina, ki v razpis ni vključena in bi želela sodelovati, zato bomo objavili popravek. Ob tej
priložnosti smo občine prosili, da pred objavo popravka preverijo svoje podatke na seznamu
odjemnih mest 1 in na seznamu odjemnih mest 2 in nam sporočijo morebitne spremembe ali
dopolnitve do petka, 20. julija na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. Kar nekaj občin je ob 92 že
vključenih še izrazilo željo, da se tudi pridružijo skupnemu naročilu, nekatere pa so svoje podatke še
dopolnile. Popravljen, dopolnjen in razširjen seznam z novimi občinami in merilnimi mesti bomo
objavili v popravku. (SK)
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ZELENO NAROČANJE – AVTOBUSI – DODATNA POJASNILA MF
Občina članica je na MF naslovila vprašanje glede določb Uredbe o zelenem javnem naročanju in
avtobusnimi prevozi. Odgovor, ki so ga prejeli iz MF, vam morda pride prav:
»V dopisu ni navedeno, da se lahko za storitve avtobusnega prevoza prijavijo le izvajalci, ki bodo
storitev izvajali z vozili, ki izpolnijo standard EURO V. Za storitve avtobusnega prevoza po
uveljavitve novele Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS, št. 102/11, 18/12 in 24/12) ne bo
več nobenih okoljskih zahtev. Okoljske zahteve za nakup ali najem avtobusov pa bodo nekoliko
spremenjene. Če bo javni sektor kupoval ali najemal vozila (v primeru najema pomeni, da ima svojega
šoferja), bo moral po uveljavitvi novele uredbe kupovati oz. najemati avtobuse, ki izpolnjujejo
standard EURO V. Pri tem se od leta 2008 v Evropski uniji avtobusov, ki ne izpolnjujejo standarda
EURO V, sploh ne sme proizvajati in jih kot novih tudi ni več mogoče registrirati. Da ne bo dileme:
Če bo sprejet predlog Uredbe o spremembah uredbe o zelenem javnem naročanju (EVA 2012-16110125) v vsebini, ki jo je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor pripravilo
Ministrstvo za finance, naročnikom od uveljavitve te uredbe ne bo treba upoštevati nikakršnih
okoljskih zahtev pri naročanju storitev avtobusnih prevozov, kamor sodijo tudi storitve izvajanja
šolskih prevozov. V postopek javnega naročanja za te storitve bodo naročniki lahko vključili okoljske
zahteve na lastno željo. V tem primeru bodo morali zagotoviti, da so te zahteve opredeljene vnaprej,
jih je mogoče objektivno meriti in izkazati njihovo izpolnjevanje, ne omejujejo konkurence in so
sorazmerne s premetom javnega naročanja.«

PROŠNJA MF ZA POJASNILO GLEDE 166. ČLENA ZUJF
SOS je na MF-Davčno upravo RS posredoval prošnjo za pojasnilo oziroma tolmačenje 166. člena ZUJF.
Zakon za uravnoteženje javnih financ v 9. odstavku 166. člena navaja: »Če je zaposleni na službenem
potovanju in ni upravičen do dnevnice v skladu s tem zakonom, mu pripada še en znesek regresa za
prehrano v primeru, da službeno potovanje traja več kot osem ur.« Po ZUJF-u pripada dnevnica, če je
delavec na službenem potovanju več kot 12ur.
Izhajajoč iz tega, bi delavcu, ki je na službenem potovanju od 8 ur do 12 ur, pripadal 2x znesek
prehrane, to je 2 x 3,52 EUR = 7,04 EUR. Uredba o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih
prejemkov iz delovnega razmerja v 1. odstavku 2. člena, določa, da se povračilo stroškov za prehrano
med delom ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja,…, do višine 6,12 EUR. DURS
smo prosili za pojasnilo ali je v tem primeru razlika, to je 0,92 EUR (7,04 – 6,12) obdavčena.(jt)

PLAČEVANJE MRLIŠKIH PREGLEDOV IN OBDUKCIJ V OBČINAH
V Uradnem listu RS, št. 42/2012 je bil objavljen preklic Pravilnika o zdravniški tarifi sprejetega s strani
Zdravniške zbornice Slovenije, ki je določal način vrednotenja zdravniških storitev in povračilo
izdatkov za naročnika v zvezi z izvajanjem zdravniških storitev. Občine ugotavljajo, da izvajalci
občinam, ki so dolžne zagotavljali mrliško pregledno službo in plačevati stroške storitev (mrliški
pregledi in obdukcije), te še vedno zaračunavajo v skladu s Pravilnikom o zdravniški tarifi, ki od
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30.5.2012 ne velja več. Skupnost občin Slovenije je zato dala ministrstvu pobudo, da čim prej zagotovi
ustrezno pravno podlago in posredovanje navodil občinam, kako ravnati v vmesnem obdobju. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU PRED POŽAROM
S strani Državnega Zbora smo dobili v obravnavo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu pred požarom. Besedilo predloga lahko najdete na tej povezavi. Vljudno vas
prosim, da vaše pripombe posredujete na naslov barbara.horavat@skupnostobcin.si najkasneje do
petka 10. avgusta 2012.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
UPOŠTEVANJE STANOVANJSKIH KREDITOV MLADIH DRUŽIN PRI
PLAČILU VRTCA
Občino članico zanima ali ima katera občina sprejet pravilnik za upoštevanje stanovanjskih kreditov
mladih družin pri plačilu vrtca.
Glede na drastične spremembe, ki jih je prinesel nov zakon o uravnoteženju javnih financ in je za
večino staršev prinesel višje stroške plačila vrtca, so namreč svetniki občine podali pobudo, da bi
občina pristopila k sprejemu pravilnika in upoštevala stanovanjske kredite ter s tem pomagala
družinam pri plačilu vrtca. V kolikor ima katera občina takšen pravilnik, vas vljudno prosimo za
informacijo na info@skupnostobcin.si .

SUBVENCIJA NAJEMNIKOM
Zaključili smo povpraševanje glede izredne pomoči pri uporabi stanovanja. Naj spomnimo:
Občina članica je spraševala: »Stanovanjski zakon v 3. Odstavku 104. člena določa »(3) Občinski organ,
pristojen za stanovanjske zadeve, lahko najemniku iz prejšnjega odstavka, ki ni upravičen do
subvencionirane najemnine, ali ki kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov,
ki se plačujejo poleg najemnine, zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi
stanovanja.« Zanimalo nas je, kako ostale občine izvajajo navedeni odstavek, če sploh ga in ali imajo
za to sprejete kakšne posebne pravilnike oz. odloke oz. ali prepustijo odločanje o tem centrom za
socialno delo, ki v izjemnih primerih dodeljuje materialno pomoč.« Rezultati povpraševanja so na
voljo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

POMOČ NA DOMU
Pred približno letom smo v Skupnosti občin državo opozarjali na nevarnosti odločitve ministrstva za
delo, da iz ukrepov Aktivne politike zaposlovanja izvzame pomoč na domu. Opozarjali smo, da se bo
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cena v nekaterih občinah za uporabnike dvignila in je ne bodo zmogli več plačevati. Ker smo želili
preverite finančno dogajanje na navedenem področju, smo občine povprašali ali občina sofinancira
pomoč na domu, v kolikšnem odstotku, ali je ukinitev aktivne politike zaposlovanja-javna dela, imela
vpliv na povišanje stroškov občine in če da, v kolikšnem delu (kolikšen je bil strošek sofinanciranja
občine pred ukinitvijo Aktivne politike zaposlovanja, in kolikšen po tem). Rezultati so na voljo na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

SVETOVANJA SOS
SVETOVANJA SOS V TEM TEDNU
V tem tednu smo občinam članicam svetovali ter nudili strokovno pomoč v okviru naslednjih
vprašanj:
- povračilo stroškov prevoza pri opravljanju študentskega dela
- postopek določitve občinskega praznika
- upravičenost izplačila sejnin občinskim svetnikom
- postopek premestitve direktorja občinske uprave
- postopek podelitve pooblastila za vodenje kadrovske evidence

POJASNILA MINISTRSTEV
IZPLAČILA JUBILEJNIH NAGRAD PO ZUJF
Pojasnilo MPJU glede izplačila jubilejnih nagrad v skladu z ZUJF najdete s klikom tukaj.

SLUŽNOST IN ENERGETSKI ZAKON
Skupnost občin Slovenije je MG že večkrat opozorila na neustreznost ureditve v okviru 59. člena
Energetskega zakona, ki ureja odškodnino za služnost v javno korist.
Dne 17.5.2011 smo s strani Ministrstva za gospodarstvo prejeli dopis, kjer nam je ministrstvo
posredovalo osnutek spremenjenega 23. člena ter obvestilo, da naj bi bilo ponovno uvedeno odplačno
zagotavljanje služnosti. Predlog novega zakona naj bi takrat bil objavljen tudi na spletni strani
ministrstva.
Ker do predvidene spremembe vse do danes ni prišlo, smo MG zaprosili za obrazložitev. Pojasnilo
ministrstva se nahaja tukaj, hkrati pa vas obveščamo, da spremembe Energetskega zakona, po kateri
naj bi služnosti bile ponovno odplačne, niso načrtovane.
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23. REDNA SEJA VLADE RS, 19.7.2012
PREPREČEVANJE IN ZATIRANJE KRIMINALITETE ZA OBDOBJE 2012 –
2016
Vlada RS je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja
kriminalitete za obdobje 2012–2016 in ga predloži Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo
po rednem postopku.
Preprečevanje in zatiranje kriminala je področje, pred katerim se pojavljajo vedno novi in novi izzivi.
Zaradi vse večje povezanosti družb v globalnem svetu je nujno skupno in usklajeno delovanje držav
in vseh resorjev v posamezni državi na tem področju. Poleg tega je zagotavljanje varnosti za
prebivalce Slovenije in drugih držav Evropske unije eno najpomembnejših področij delovanja države.
Po zaključku izvajanja Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete za
obdobje 2007–2011 smo na Ministrstvu za notranje zadeve pripravili resolucijo za novo štiriletno
obdobje. Z novo resolucijo nadaljujemo prizadevanja za ohranjanje že sprejetih zavez in standardov
na področju varnostne politike ter nadgrajujemo do sedaj veljavno resolucijo. V medresorski delovni
skupini, ki je pripravila besedilo, je sodelovalo 21 predstavnikov ministrstev in predstavnika dveh
akademskih institucij, s konstruktivnimi pobudami in mnenji pa je sodelovala tudi javnost. Temeljni
cilj resolucije je z različnimi ukrepi usmeriti napore državnih institucij in civilne družbe v ustvarjanje
okoliščin, ki bodo vsem prebivalcem zagotovile bivanje in delo v varnem okolju ter jim omogočile
kakovostno življenje. Resolucija poudarja načrtno in usklajeno izvajanje dejavnosti vseh tistih
državnih institucij, civilne družbe in državljanov, ki lahko kakor koli prispevajo k obvladovanju in
zmanjševanju kriminalitete. (Vir: Vlada RS, jt)

VLADA SPREJELA NORMATIVNI PROGRAM DELA VLADE
Vlada RS je sprejela normativni program dela vlade – seznam predlogov zakonov in drugih aktov iz
pristojnosti Državnega zbora RS, katerih sprejem vlada načrtuje do konca leta 2012. Vlada bo seznam
predlogov zakonov in drugih aktov iz pristojnosti Državnega zbora RS poslala v vednost Državnemu
zboru RS. (Vir: Vlada RS, jt)

VLADA SEZNANJENA S POROČILOM O STANJU ZADOLŽENOSTI
OBČIN IN PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o stanju zadolženosti občin in pravnih oseb javnega sektorja na
ravni občin na dan 31. 12. 2011. Pri pripravi poročila so bili uporabljeni podatki o stanju zadolženosti
občin in pravnih oseb javnega sektorja na ravni občin na dan 31. 12. 2011 in 31. 12. 2010, ki jih
Ministrstvo za finance zbira na podlagi Zakona o javnih financah in Pravilnika o poročanju.
Iz poročila je razvidno, da se je zadolženost občin v primerjavi s predhodnim letom povečala za 12 %
in znaša 624 mio eur, da so se prihodki občin v letu 2011, prvič doslej, zmanjšali za 5,7 % in znašajo
2.061.173.031 eur, da dolg vseh občin predstavlja 1,75 % bruto domačega proizvoda, njegov delež se je
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lani povečal za 11,46 %, ob upoštevanju zadolžitve pravnih oseb pa zadolženost lokalne ravni
predstavlja 2,26 % bruto domačega proizvoda in v primerjavi z letom prej se je povečala za 9,18 %, se
je v lanskem letu na novo zadolžilo 79 občin v skupni vrednosti 106.849.075 eur. Od tega je 74 občin
najelo kredit za izvrševanje proračuna za investicije, 5 za sredstva sofinanciranja investicij iz
proračuna Evropske unije, da je struktura dolga naslednja: dolgoročni krediti predstavljajo 94,22 %
celote, razlika odpade na finančne najeme (4,6 %), blagovne kredite (0,30 %) in kratkoročne kredite
(0,88 %), da kljub vsakoletnemu povečevanju obsega zadolženosti stanje ni kritično, saj povprečna
zadolženost občin, ki so se lani zadolžile, znaša 5,37 % njihovih prihodkov (zakonska meja je 8 %) in
da večino (58 %) dolga slovenskih občin predstavljajo dolgovi občin iz treh statističnih regij, in sicer
Osrednjeslovenske, Podravske in Savinjske. Najmanjšo zadolženost izkazujejo občine iz Zasavske in
Goriške regije.
Ministrstvo za finance si v okviru svojih zakonskih pristojnosti ves čas prizadeva za ažurno in
strokovno spremljanje zadolževanja občin. Temu bo služila tudi nova spletna aplikacija, ki je že
izdelana in v fazi testiranja. (Vir: Vlada RS, jt)

POROČILO O IZVEDENIH UKREPIH IZ AKCIJSKEGA NAČRTA
STRATEGIJE PRILAGAJANJA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN
GOZDARSTVA
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta strategije prilagajanja
slovenskega kmetijstva in gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011. V okviru
Akcijskega načrta so bili izvedeni ukrepi namenjeni zmanjšanju tveganj in škode v kmetijstvu in
gozdarstvu, posledično pa tudi v okolju in zdravju ljudi nastalih zaradi sedanjih in prihodnjih
škodljivih učinkov podnebnih sprememb (spremenjen padavinski režim, bolj omejeni vodni viri, večja
intenzivnost in pogostost ekstremnih vremenskih dogodkov).
Poročilo o izvedenih ukrepih iz Akcijskega načrta strategije prilagajanja slovenskega kmetijstva in
gozdarstva podnebnim spremembam za leti 2010 in 2011 – končno poročilo, sestavljeno iz dveh delov.
V prvem delu poročilo obravnava izvedbo ukrepov na temo prilagajanja kmetijstva in gozdarstva
podnebnim spremembam, ki so se že izvajali pred sprejetjem Akcijskega načrta. Drugi del pa podaja
informacije o izvedenih ukrepih, ki do sprejetja Akcijskega načrta še niso bili izvajani. Pri vsakem od
ukrepov je navedena kratka obrazložitev, komentar o doseženih ciljih in kazalnikih ter višina
porabljenih sredstev. Pri nerealiziranih ukrepih je navedena obrazložitev zakaj ni prišlo do izvedbe.
(Vir: Vlada RS, jt)

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
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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

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
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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. 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
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.

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
TRAJNOSTNA MOBILNOST – PRIJAVITE PROJEKTE!
Evropska komisija je začela triletno kampanjo za trajnostno mobilnost v mestih. Glavni cilj kampanje
je ozaveščati javnost o prednostih kombiniranja različnih oblik prevoza v mestih. Organizatorji iz 31
držav (vse države članice EU, Hrvaška, Islandija, Lihtenštajn in Norveška) lahko predlagajo svoje
aktivnosti

za

spodbujanje

trajnostne

urbane

mobilnosti

na

spletni

strani

kampanje:

http://www.dotherightmix.eu. Za podporo projektom, ki bodo dokazali pomembne učinke mreženja
in širok domet v javnosti na lokalni, regionalni in/ali nacionalni ravni ali celo ravni EU, je na voljo tudi
sklad v skupni vrednosti 500.000 evrov. V kampanji lahko sodelujejo posamezniki, podjetja in
neprofitne organizacije, kot so šole, nevladne organizacije ali javni organi, ki lahko zaprosijo za
finančno pomoč Evropske komisije v višini do 7.000 evrov. Do sofinanciranja so upravičene aktivnosti,
ki bodo organizirane med 15. novembrom 2012 in 30. junijem 2013. Zmagovalni projekti bodo
objavljeni v začetku leta 2013. Kampanja za trajnostno mobilnost v mestih se navezuje na evropski
teden mobilnosti, ki poteka vsako leto od 16. do 22. septembra. Za podrobnejše informacije in prijavo
aktivnosti obiščite spletno stran kampanje (na voljo v angleščini): http://www.dotherightmix.eu/.
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
JUNIJSKA INFLACIJA V EVROOBMOČJU
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je območje evra junija na letni ravni beležilo 2,4odstotno inflacijo, medtem ko je bila letna rast cen v celotni EU 2,6-odstotna. Rast cen v EU je bila
junija v primerjavi z majem nižja za 0,1 odstotne točke, medtem ko se letna inflacija v območju evra
junija v primerjavi z majem ni spremenila. V Sloveniji je bila inflacija junija na letni ravni 2,4-odstotna
in je tako ostala nespremenjena v primerjavi z majem. Junija lani je bila inflacija v Sloveniji na letni
ravni 1,6-odstotna, na mesečni ravni pa je Slovenija junija letos zabeležila 0,6-odstotno deflacijo.
Junija so v letni primerjavi najnižjo stopnjo inflacije med 27 državami članicami EU zabeležile Švedska
(+0,9 odstotka), Grčija (+1 odstotek) in Bolgarija (+1,6 odstotka). Najvišja rast cen na letni ravni pa so
beležile Madžarska (+5,6 odstotka), Estonije in Malta (v obeh državah +,4,4 odstotka). K letni inflaciji
so minuli mesec v območju z evrom največ prispevali proizvodi v skupinah alkohol in tobačni izdelki
(4,9%), stanovanje (3,7%) in promet (3,1%). Najbolj so inflacijo zmanjševale cene komunikacij (-2,8%),
izobraževanja (0,7%) ter rekreacije in kulture (0,8%). (Vir: EK, bh)

POVEČAN IZVOZ SLOVENIJE
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je 17 držav članic v območju evra v trgovini s
preostalim svetom maja zabeležilo 6,9 milijarde evrov presežka, potem ko je maja lani sklenilo z 1,2
milijarde evrov primanjkljaja. 27 držav članic EU pa je maja v zunanjetrgovinski menjavi ustvarilo 3,8
milijarde evrov primanjkljaja, potem ko je ta v enakem mesecu lani znašal 14,5 milijarde evrov. In sicer
je EU zunanjetrgovinski primanjkljaj med januarjem in aprilom letos na letni ravni občutno povečala v
trgovini z energenti (s 125,9 v prvih štirih mesecih lani na 144,8 milijarde evrov v prvih štirih mesecih
letos), v trgovini s proizvedenimi dobrinami pa je ustvarila presežek (z 68,3 na 103 milijarde evrov).
Slovenija je izvoz v prvih letošnjih štirih mesecih glede na enako obdobje lani povečala za en odstotek
na 8,3 milijarde evrov, uvoz pa za prav tako za en odstotek na 8,4 milijarde evrov.
Med članicami EU je največji zunanjetrgovinski presežek med januarjem in aprilom zabeležila
Nemčija (+59,3 milijarde evrov), sledili pa sta Nizozemska (+16,2 milijarde evrov) in Irska (+13,4
milijarde evrov). (Vir: EK, bh)

KMETIJSKI MINISTRI EU PRVIČ O REFO RMI KMETIJSKE POLITIKE
Na prvem zasedanju Sveta kmetijskih ministrov pod ciprskim predsedstvom, ki se ga je udeležil tudi
slovenski minister Franc Bogovič, je bila razprava ponovno osredotočena na reformo Skupne
kmetijske politike, točneje na uvedbo ukrepov za upravljanje s proizvodnimi in dohodkovnimi
tveganji v okviru politike razvoja podeželja ter obsegu varnostne mreže v okviru enotne skupne
ureditve trgov. Na področju ribištva je Komisija predstavila Sporočilo v zvezi s posvetovanjem o
ribolovnih možnostih za leto 2013.
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V razpravi o ustreznosti predlaganih ukrepov za upravljanje s tveganji je minister Bogovič izpostavil
pomen teh ukrepov v luči vse večjih nihanj cen in tveganj zaradi naravnih nesreč ter podnebnih
sprememb. Kompromisni predlog, ki omogoča tudi kritje vzpostavitve stroškov vzajemnih skladov za
dohodkovna tveganja, je ocenil kot korak v pravo smer. Izpostavil je še problem visokih vplačil
kmetov v vzajemne sklade, kjer je predlagal proučitev sistemov, ki jih imajo v drugih razvitih
državah, npr. v Kanadi, kjer je prispevek kmetov v podobne vzajemne sklade bistveno nižji. V širšem
kontekstu upravljanja s tveganji je minister tudi ponovil zahtevo Slovenije po ohranitvi obstoječih
tržnih ukrepov v obliki varnostne mreže v okviru enotne skupne ureditve trgov, to je intervencijskega
odkupa, podpor zasebnemu skladiščenju in splošnih varnostnih določb za odpravo motenj na trgu,
krizne ukrepe v primeru bolezni živali in rastlin ter izgube zaupanja potrošnikov. Ob tem je poudaril,
da je treba za izvajanje teh ukrepov zagotoviti ustrezna finančna sredstva. Poleg tega je predlagal
revizijo referenčnih višin intervencijskih cen na način, da se poleg odkupnih cen, upošteva tudi
stroške proizvodnje danih proizvodov. Zavzel se je tudi za razširitev uporabe splošnih varnostnih
določb za odpravo motenj na trgu, krizne ukrepe v primeru bolezni živali in rastlin ter izgube
zaupanja potrošnikov na vse kmetijske proizvode, vključno s konji, konjskim mesom in krompirjem.
Sicer pa se Slovenija v okviru skupnih tržnih ureditev zavzema za ohranitev sedanjega sistema
sadilnih pravic za vinograde, ki prispeva k stabilizaciji trga na tem področju in za ukinitev kvot za
sladkor. (Vir: Svet EU, bh)
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