UMRL JE ŽUPAN OBČINE ŠMARTNO OB PAKI ALOJZ PODGORŠEK

Alojz Podgoršek, 1952-2012

Sporočamo žalostno vest, da je umrl župan Alojz Podgoršek.
Vpis v žalno knjigo bo v prostorih občine Šmartno ob Paki v torek 31.7.2012 od 10.00 do
15.00, v sredo 01.08.2012 od 8.00 do 15.00 in v četrtek 02.08.2012 od 8.00 do 15.00.
Žalna seja bo v kulturnem domu Šmartno ob Paki, v torek 31.7.2012 ob 18.00. Žara bo v
mrliški vežici Šmartno ob Paki v sredo 01.08.2012 od 9.00 do 16.00.
Pogreb pokojnika bo v sredo 01.08.2012 ob 16.00 na pokopališču Šmartno ob Paki.
Skupnost občin Slovenije izreka iskreno sožalje svojcem, občankam in občanom ter
sodelavcem Občine Šmartno ob Paki in članom nogometne ekipe županov.
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ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAMO OBČINAM SVETA ANA, ROGAŠKA
SLATINA IN OBČINI NAKLO!
KER TEDENSKE NOVICE DO 17. AVGUSTA NE BODO IZHAJALE, ŽELIMO ŽE V NAPREJ
ČESTITATI ŠE MESTNI OBČINI PTUJ, OBČINI RADOVLJICA, GORNJI PETROVCI, SOLČAVA,
BELTINCI, OBČINI KOSTANJEVICA NA KRKI, OBČINI KRANJSKA GORA, LJUBNO, GRAD,
PODVELKA, LJUTOMER, ZAGORJE OB SAVI TER OBČINAM LUČE, ŠALOVCI IN VUZENICA.
Iskrene čestitke!
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NOVIČKE SOS
PODPORA IZGRADNJE MALIH IN SREDNJIH LOGISTIČNIH CENTROV
TER UREJENIH IN VAROVANIH PARKIRIŠČIH
Na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor je bila ustanovljena delovna skupina za podporo izgradnji
malih in srednjih logističnih centrov ter urejenih in varovanih parkiriščih ob avtocestnem križu v RS.
Ena od nalog delovne skupine je določitev predloga konkretnih lokacij malih in srednjih logističnih
centrov ter urejenih in varovanih parkirišč v RS. Predvideno je javno zasebno partnerstvo in
sofinanciranje iz naslova evropskih skladov. Naslednji korak ministrstva je analiza ustreznosti vaših
predlogov in srečanje zainteresiranih strani.
Vljudno vas prosimo za posredovanje predlogov konkretnih lokacij za omenjene objekte do 8. avgusta
2012 na naslov info@skupnostobcin.si.

PLAČLJIVI OGLAS
OGLAS – ENERGETSKA SANACIJA – KOTLOVNC, KOGENERACIJA
Smo podjetje Iskra Vzdrževanje d.d., Savska loka
4, 4000 Kranj, ki ima več kot 60-letno tradicijo na
področju vzdrževanja objektov, strojev in naprav,
prav tako pa energetsko oskrbujemo in vzdržujemo tovarniški kompleks na Savski loki v Kranju.
Poleg omenjenega se ukvarjamo z energetskimi sanacijami in racionalizacijami v industrijskih,
poslovno stanovanjskih objektih in javnih izobraževalnih zavodih (osnovne in srednje šole, vrtci,
zdravstveni domovi, občinske stavbe, telovadnice, itd.).
Nudimo vam celovito rešitev, saj izvedemo energetski pregled objekta, na podlagi tega pa vam
predlagamo optimalno energetsko sanacijo objekta in samega elektro in termoenergetskega sistema (
kotlovnica, transformatorske postaje,itd).
Specializirani smo predvsem za sanacijo kotlovnic in njihovo racionalizacijo, saj nudimo zamenjavo
oz. nadgraditev kotlovnic s kogeneracijskimi napravami (istočasna proizvodnja toplotne in
električne energije), pri čemer lahko nastopamo kot dobavitelj in izvajalec, v primeru javno –
zasebnega oz. zasebno – zasebnega partnerstva pa nastopamo kot investitor.
Za vse informacije se obrnite na g. Gregor Vidic, tel.:04 237 55 15, 041 331 438, e-naslov:

gregor.vidic@iskra-vzd.si.

22.6.2012 – 29.6.2012

TN št. 25

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZM A
V usklajevanje smo prejeli besedilo osnutka Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT). Rok za
pripombe javnosti je 3. september 2012, vendar ne glede na ta rok, smo se z Direktoratom za turizem
že dogovorili za usklajevalni sestanek sredi septembra.
Vljudno vas prosimo, da pošljete pisne predloge in pripombe na sasa.kek@skupnostobcin.si, do konca
meseca avgusta, da jih zberemo, po potrebi uskladimo med članicami in pripravimo kot gradivo za
usklajevalni sestanek s predstavniki MGRT.

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 .

POBRATENJE Z OBČINAMI VELIKE BRITANIJE
Na nas se je obrnilo slovensko veleposlaništvo v Londonu z vprašanjem glede pobratenosti slovenskih
mest/občin z mesti v Veliki Britaniji. Glede na njihovo povpraševanje smo občine članice povprašali ali
so že pobratene s katerim od mest v Veliki Britaniji in v primeru, da še niso, ali bi si pobratenja želeli.
Podatki nam bodo nudili osnovo za vzpostavitev nadaljnjih kontaktov. Vaše odgovore lahko
posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.
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SOFINANCIRANJE OBNOVE KULTURNIH SPOMENIKOV V ZASEBNI
LASTI
Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju povpraševanja. Občino
članico zanima, na kakšen način ostale občine sofinancirate obnovo objektov (stanovanjske hiše,
kozolce, zidanice, kapele, gospodarska poslopja…) katere imate v svojih odlokih razglašene za
kulturne in zgodovinske spomenike lokalnega pomena in so v privatni lasti. Vaše odgovore lahko
posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

NAMENSKA PORABA KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica z naslednjimi vprašanji:
- Ali je že katera občina v primeru obračunanega in plačanega komunalnega prispevka ta prispevek
vrnila oz. namenila v investicijo, za katero je bil komunalni prispevek tudi dejansko obračunan - torej
namenska poraba plačanega komunalnega prispevka? Zavezanec za plačilo je gospodarski subjekt,
plačan komunalni prispevek pa bi namenili v izgradnjo zavijalnega pasu na državni cesti za dostop do
objekta, ki je bil predmet odmere komunalnega prispevka in bi pomenil sofinancerski del. Predmetna
investicija -zavijalni pas- (še) ni vključena v proračun.
- Na kakšni pravni podlagi se je občina odločila za takšno porabo komunalnega prispevka?
- Ali je morebiti občina z rebalansom takšno investicijo dodala v proračun oz. NRP?
Vaše odgovore lahko posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
23.8. – 24.8. / 2. DELAVNICA ZA PRIJAVO PROJEKTOV EVROPA ZA
DRŽAVLJANE V ROVINJU
V okviru projekta LOCPART (lokalna partnerstva) ponovno organiziramo delavnico za pripravo
konkretnih projektnih predlogov za prijavo na razpis programa Evropa za državljane.
Vljudno vas vabimo na 2. delavnico, ki bo potekala v ROVINJU, 24. Avgusta (petek) v Hotelu Lone.
Delavnica bo enodnevna (od 9:30 do 17:00 ure). U okviru proračuna projekta so zagotovljena sredstva
za 10 udeležencev iz vsake države za eno nočitev. Na delavnici lahko sodeluje več predstavnikov iste
občine. V primeru večjega povpraševanja od 10 oseb (velja samo za nočitve) bomo upoštevali prvih 10
prijavljenih (časovno). Št. udeležencev na sami delavnici ni omejeno.
Vabilo s prijavnico in programom
Vprašalnik
Prijazno vas prosimo, da svoje sodelovanje potrdite najkasneje do srede, 1. avgusta, po elektronski
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pošti na info@skupnostobcin.si ali preko faksa na 02 234 15 03. Rok za prijavo je kratek zaradi težje
razpoložljivosti sob v turistični sezoni. Za več informacij se lahko obrnete na Sekretariat SOS.

18.9. / KONFERENCA COVENANT CAPACITY
Ali razmišljate o pripravi občinskega Trajnostnega energetskega akcijskega
načrta (SEAP)? Želite vedeti, kako to storiti? Kaj upoštevati? Kje dobiti
finančna sredstva?
Strokovnjaki vas bo vodili skozi postopek – delili z vami koristne napotke, odlične ideje in nasvete,
kako razviti SEAP in pri tem sodelovati z vsemi zainteresiranimi stranmi.
Kje? Malmö, Švedska - Malmömässan i Hyllie - www.malmomassan.se
Kdaj? 18. in 19. september 2012
Kaj? 1 cel dan konference, ki ponuja praktične nasvete o korakih v razvoju občinskega trajnostno
energetskega akcijskega načrta (SEAP). Veliko priložnosti za mreženje - 200-300 udeležencev se
pričakuje! + študijski izlet
Kdo? Občine, njihova združenja in lokalne energetske agencije:
• Lokalni odločevalci - župani, podžupani in svetniki
• Občinski uslužbenci - vsi oddelki
• združenja in mreže občin
• lokalne energetske agencije
Brez kotizacije - samo registracija na www.covenant-capacity.eu
VABILO

PROGRAM

PRAKTIČNE INFORMACIJE

Konferenca se bo tudi spletno predvajala v živo.

24. REDNA SEJA VLADE RS, 26.7.2012
VLADA O PREDLOGIH PRORAČUNOV ZA LETI 2013 IN 2014
Vlada RS je na 24. seji opravila splošno razpravo o pripravi proračunov za leti 2013 in 2014. O
natančnejšem razrezu proračunov za prihodnji dve leti bo vlada odločala na eni od prihodnjih sej.
(Vir: Vlada RS, bh)

VLADA IZDALA UREDBO O POVRAČILU STROŠKOV PREVOZA ZA
FUNKCIONARJE
Vlada RS je redni seji izdala Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za funkcionarje.
Področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela je za javne uslužbence urejeno v Aneksih h
kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev ter v Aneksu h kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti RS, ki področje povrnitve stroškov prevoza na delo in z dela urejajo podrobneje, kot je to za
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funkcionarje urejeno v Zakonu o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Sedmi odstavek 168. člena ZUJF
določa pravno podlago, da se tudi za funkcionarje ta materija uredi podrobneje, in sicer z uredbo
Vlade, s čimer se bo zagotovilo nemoteno izvajanje obveznosti delodajalca glede povračil stroškov
prevoza na delo in z dela v praksi. Vlada bo v odvisnosti od razlag kolektivnih pogodb glede
natančnejše ureditve področja povračil stroškov prevoza na delo in z dela za javne uslužbence,
oziroma sprememb ureditve tega področja za javne uslužbence, zaradi zagotovitve enake obravnave
javnih uslužbencev in funkcionarjev glede tega vprašanja, predlagala ustrezne dopolnitve oziroma
spremembe te uredbe. Uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu. (Vir: Vlada RS,
bh)

SOGLASJE K POROČILU O STANJU NA PODROČJU ENERGETIKE V
SLOVENIJI V LETU 2011
Javna agencija Republike Slovenije za energijo je po Energetskem zakonu (86. člen) dolžna vsako leto
pripraviti takšno poročilo za tekoče leto in ga po pridobitvi soglasja vlade poslati Komisiji EU.
Poročilo za preteklo leto natančno opisuje razvoj energetskih trgov ter delovanje trga z električno
energijo in zemeljskim plinom. Kljub težkim gospodarskim razmeram je energetski trg v letu 2011
deloval dobro in ves čas omogočal odjemalcem kakovostno in zanesljivo oskrbo. Agencija za energijo
ugotavlja, da je Slovenija lani porabila za 4,1% več električne energije, čeprav je bila proizvodnja
zaradi slabše hidrologije manjša za 2,9%. Skokovito pa se je povečalo število zamenjav dobavitelja, kar
je posledica večje ozaveščenosti končnih odjemalcev. V letu 2011 se je domača poraba zemeljskega
plina zmanjšala za 13%. Največji delež toplotne energije je bil namenjen gospodinjskim odjemalcem,
cena toplotne energije pa se je glede na leto 2010 povečala v povprečju za 8,3%. (Vir: Vlada RS, bh)

VLADA RS SOGLAŠA Z UVEDBO POSTOPKA ZA IZBIRO ZUNANJEGA
IZVAJALCA ŠOLSKE PREHRANE
Vlada Republike Slovenije je na svoji 24. seji izdala soglasje za začetek postopka za izbiro zunanjega
izvajalca šolske prehrane naslednjima šolama: Srednja šola za oblikovanje in fotografijo in Srednja
frizerska šola Ljubljana.
V skladu s četrtim odstavkom 5. člena Zakona o šolski prehrani ima Vlada Republike Slovenije
zakonsko pristojnost, da šoli, ki ne more organizirati šolske prehrane s pomočjo drugega vzgojnoizobraževalnega zavoda, izda soglasje za začetek postopka izbire zunanjega izvajalca šolske prehrane.
Šole so preučile dejanske možnosti za organiziranje šolske prehrane na primaren zakonski način,
vendar zaradi utemeljenih razlogov, ki so ekonomske in logistične narave ali pa dejstva, da v
neposredni bližini ni takega vzgojno-izobraževalnega zavoda, niso mogle ravnati drugače. (Vir: Vlada
RS, bh)
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INFORMACIJA O VSEBINI DOGOVORA O NAČINU ZAGOTOVITVE
ENOTNE RAZLAGE ANEKSOV H KOLEKTIVNIM POGODBAM
Vlada RS se je na današnji seznanila z vsebino Dogovora o načinu zagotovitve enotne razlage
Aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti oziroma poklicev, sklenjenimi po sprejetju ZUJF, ki
urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke.
Gradivo predstavlja informacijo glede poteka pogajanj in vsebine Dogovora o načinu zagotovitve
enotne razlage Aneksov h kolektivnim pogodbam dejavnosti oziroma poklicev, sklenjenimi po
sprejetju ZUJF, ki urejajo povračila stroškov v zvezi z delom in nekatere druge prejemke iz delovnega
razmerja javnih uslužbencev. Vlada RS je sprejela sklep in pooblastila ministra za pravosodje in javno
upravo za podpis Dogovora. Aneksi h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev, ki so bili
sklenjeni po sprejetju ZUJF urejajo povračila in druge prejemke iz delovnega razmerja, pri čemer pa
različni aneksi vključujejo povsem identične določbe glede ureditve prejemkov in drugih povračil. To
bi lahko pomenilo, da bi komisije oziroma odbori za razlago posamezne kolektivne pogodbe, različno
razlagale povsem identične določbe kolektivnih pogodb. Z namenom zagotovitve enotne razlage
identičnih določb, sta vladna in sindikalna stran na seji pogajalske komisije, dne 19.7.2012, uskladili
besedilo Dogovora. Sindikalna stran pa podpis Dogovora pogojuje z uskladitvijo stališč vladne in
sindikalne strani glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela. V torek, dne 24.7.2012, je
predviden ponovni sestanek ožje delovne skupine, na katerem si bodo predstavniki vladne in
sindikalne strani prizadevali doseči uskladitev glede odprtih vprašanj, vezanih na povračilo stroškov
prevoza na delo in z dela. Na ta način bi bili izpolnjeni vsi pogoji za sklenitev Dogovora. Dogovor
vključuje rešitev, da bi enotno razlago, ki bi veljala za vse kolektivne pogodbe dejavnosti in poklicev v
sodelovanju s predstavniki komisij/odborov za razlago posamezne kolektivne pogodbe, sprejemala
komisija za razlago kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti. (Vir: Vlada RS, bh)

AKTUALNI RAZPISI
PETROL URE
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo programov informiranja in ozaveščanja.
Upravičenci so tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni
energetski koncept, javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o
spodbujanju URE in OVE. Upravičeni stroški so organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih
prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji,
individualna svetovanja, ipd.), izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure,
priročniki,poučne knjige, tematske priloge k časopisom, spletne strani ali aplikacija), organiziranje
skupinskih ogledov primerov dobre prakse, izvajanje ostalih natančno definiranih in nedvoumno
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upravičenih aktivnosti s področja informiranja in ozaveščanja URE in OVE. Skupna višina sredstev za
finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR. Skupna
višina sredstev za finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo javni in nevladni
sektor, znaša 100.000,00. Skupna višina sredstev za finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki
predstavljajo podjetja, znaša 100.000,00 EUR. Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost
strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 8. 8. 2012 ob 8.30,
nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Skrajni
rok za oddajo je 30.10.2012. Več o razpisu s klikom tukaj.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov.
Upravičenci so tudi občine, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, javni
skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če
ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE.
Skupna višina sredstev znaša 100.000,00 EUR. Skupna višina sredstev za finančne spodbude, ki se
podeli vlagateljem, ki predstavljajo javni in nevladni sektor, znaša 40.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 50% upravičenih stroškov projekta za
mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor. Upravičeni stroški sta izvedba energetskega
pregleda in končno poročilo. Vloge se bodo odpirale na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 1. 8. 2012
ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Skrajni rok za oddajo je 30.11.2012. Več o razpisu >>> tukaj.

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTOV RAZVOJA E STORITEV IN MOBILNIH APLIKACIJ
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje vzpostavitve e-storitev in mobilnih aplikacij javnih in
zasebnih neprofitnih organizaciji, ki bodo pripomogle k povečanju njihove učinkovitosti in večji edostopnosti najširšemu krogu uporabnikov, na področju kulture, znanstvenih in izobraževalnih estoritev in mobilnih aplikacij, e-storitve in mobilne aplikacije za potrošnike ali na področju zdravja, eposlovanja, e-storitve in mobilne aplikacije s področja lokalne samouprave, energetske učinkovitosti in
varovanja okolja. Prednost bodo imele inovativne mobilne aplikacije in e-storitve, s področij kot npr.
e-storitve pametnih zgradb, pametnih mest, e-storitve in mobilne aplikacije v oblaku (cloud
computing), smartgrid omrežja in podobne visokotehnološke rešitve. Na javni razpis se lahko prijavijo
javne in zasebne neprofitne organizacije - javni in zasebni zavodi, registrirani po Zakonu o zavodih,
občine in reprezentativne organizacije, registrirane po Zakonu o lokalni samoupravi, društva,
registrirana po Zakonu o društvih, univerze in samostojni visokošolski zavodi, vpisani v Razvid
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visokošolskih zavodov in ustanove, registrirane po Zakonu o ustanovah. Na javni razpis se prijavi
organizacija, ki sama (kot samostojni prijavitelj) ali v imenu konzorcija partnerjev prijavi projekt.
Projekti se sofinancirajo v obsegu do največ 90% upravičenih stroškov. Preostala sredstva mora
prijavitelj zagotoviti iz lastnih sredstev. Ministrstvo bo sofinanciralo projekte, ki se bodo izvajali v letu
2012 – 2013, in sicer v velikosti od 30.000,00 EUR do 150.000,00 EUR. Več o razpisu s klikom tukaj.

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

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprlo Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne
prioritete »Razvoj regij«. Javni poziv je Ministrstvo objavilo v Uradnem listu RS (št. 34/2012). Za
obdobje 2012-2014 je na voljo 144.872.398,40 evrov nepovratnih sredstev, za katera lahko s projekti
kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje
projektov iz naslednjih vsebinskih področij: ekonomska in izobraževalna infrastruktura, okoljska
infrastruktura, razvoj urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi
in v turističnih območjih, socialna infrastruktura. Projekte bo delno financirala Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.
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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
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
JULIJSKE KOHEZIJSKE NOVICE
Tukaj najdete julijsko številko Kohezijskega e-kotička, ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih
praks in druga obvestila.
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NOVO EKOLOŠKO PLOVILO
V Luko Koper je priplulo novo večnamensko ekološko plovilo s podpornim čolnom. Novo plovilo s
pripadajočo opremo je namenjeno za operativno izvajanje rednih preventivnih in interventnih nalog
preprečevanja onesnaževanja morja ter pomoč pri zaščiti in reševanju na morju. Gre za večnamensko
delovno ekološko plovilo in podporni čoln, ki je temu primerno ustrezno konstruirano in tehnično
opremljeno za zagotavljanje razpoložljivosti in učinkovitosti v različnih vremenskih razmerah, tako na
odprtem morju kot v pasu priobalnih plitvin. Plovna sposobnost plovila omogoča dobro upravljanje
tudi pri majhnih hitrostih. Slovesnost ob splavitvi in krstu plovila je predvidena v mesecu septembru.
Nabava plovila je rezultat medministrskega dogovora o organizaciji in zagotovitvi ključnih
zmogljivosti za izvajanje državne gospodarske javne službe, vzdrževanja vodnih in priobalnih
zemljišč v primeru nenadnega onesnaženja morja (SVOM ), ki so ga v letu 2009 podpisali ministri
Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za promet ter Ministrstva za obrambo. Obe plovili
(ekološko in podporno) pomenita kakovostno dopolnitev in nadgradnjo obstoječe državne opreme,
zlasti za operativno izvajanje rednih in interventnih nalog na odprtih predelih morja, kjer z obstoječim
starim ekološkim plovilom to ni izvedljivo zaradi zastarelosti in njegovih omejenih plovnih
sposobnosti. Ko bosta novi plovili v polni funkciji, namerava država stari hitri čoln in ekološko plovilo
postopoma odprodati. (Vir: MKO)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KRAŠKI ZAŠINK TRINAJSTI SLOVENSKI PROIZVOD ZAŠČITEN V EU
Evropska komisija je 25.7.2012 v Uradnem listu EU objavila registracijo Kraškega zašinka (zaščitena
geografska označba), ki je trinajsti slovenski proizvod, registriran pri Evropski Komisiji. Kraški zašink
je tradicionalni suhomesnati izdelek kraške pokrajine.
Poleg Kraškega zašinka ima Slovenija pri Evropski komisiji registrirane še: Ekstra deviško oljčno olje
Slovenske Istre (zaščitena označba porekla - ZOP), Nanoški sir (ZOP), Kočevski gozdni med (ZOP),
Tolminc (ZOP), Prleška tünka (zaščitena geografska označba - ZGO), Zgornjesavinjski želodec (ZGO),
Šebreljski želodec (ZGO), Ptujski lük (ZGO), Kraški pršut (ZGO), Belokranjska pogača (zajamčena
tradicionalna posebnost - ZTP), Idrijski žlikrofi (ZTP), Prekmurska gibanica (ZTP). (Vir: MKO)

PRVA POLOVICA LETA 2012 JE ZA NAMI: KAJ JE DELAL EVROPSKI
PARLAMENT?
Zavrnitev mednarodnega sporazuma proti ponarejanju ACTA je bila prav gotovo najbolj odmevna
poteza Evropskega parlamenta v prvi polovici letošnjega leta. A poslanci tudi drugače niso sedeli
križem rok: sprejeli so vrsto ambicioznih zakonodajnih predlogov za uravnoteženje javnih financ
držav EU, finančne trge pa so se namenili obrzdati z davkom na finančne transakcije in strožjimi
pravili za nagrade bankirjem.
Parlament je nadaljeval svoje delo v zvezi z gospodarskim upravljanjem v EU. Strožja pravila v zvezi s
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proračunskimi primanjkljaji in javnim dolgom držav EU ter posodobljena zakonodaja o nadzoru nad
javnimi financami držav območja evra so med glavnimi dosežki Parlamenta v prvi polovici leta.
Poslanci so se posvetili tudi trgu stanovanjskih posojil, katerega nepreglednost in tveganost je eden
izmed vzrokov krize. Parlament je sprejel pravila za večjo preglednost trga in zaščito posojilojemalcev.
Pod drobnogledom poslancev so se znašle tudi nagrade bankirjev, ki lahko znašajo tudi 10-kratnik
njihove plače. Po mnenju Parlamenta to predstavlja spodbudo za sklepanje tveganih poslov, zato želi
poročevalec Otmar Karas razmerje med plačami in nagradami določiti pri 1:1. V prvi polovici leta je
Parlament sprejel direktivo, katere cilj je zagotoviti, da bodo vozniki tovornjakov resnično počivali
toliko časa, kolikor to zahteva zakonodaja. Novi tahografi naj bi povečali varnost na cestah, hkrati pa
olajšali breme birokracije za prevozniška podjetja. Uporaba mobilnih telefonov v EU je od 1. julija
znova cenejša. Parlament je v pogajanjih z državami EU namreč uspel uveljaviti novo znižanje cen
mobilnega gostovanja v tujini. Parlament je sprejel tudi resolucijo, v kateri od držav EU zahteva, da
bolj učinkovito uresničujejo zakonodajo o dobrem počutju živali. (vir:EP, mm)

PRAVILA EU ZA LAŽJE ČEZMEJNO DEDOVANJE UZAKONJENA
V Uradnem listu Evropske unije so objavljena nova pravila EU, namenjena zmanjšanju pravnih težav v
primeru smrti družinskega člana, ki ima premoženje v drugi državi EU. To pomeni, da bodo ta
pravila postala del prava EU. Nova uredba o čezmejnem dedovanju, ki jo je predložila Evropska
komisija in so jo države članice EU uradno sprejele prejšnji mesec (IP/12/576), bo evropskim
državljanom olajšala urejanje pravnih vprašanj, povezanih z mednarodno oporoko ali zapuščino. Ta
pravila bodo zagotovila pravno varnost približno 450 000 evropskim družinam, kolikor se jih po oceni
vsako leto sreča z mednarodnim dedovanjem. Poleg tega več kot 12,3 milijona državljanov EU živi v
drugi državi EU, zato bodo ta pravila verjetno zanimiva še za precej več ljudi. Države članice imajo
zdaj tri leta časa, da svojo nacionalno zakonodajo prilagodijo tako, da uveljavijo pravila EU. (vir: EK,
mm)

20.7.2012 – 30.7.2012

13

TN št. 29

