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Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS
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NOVIČKE SOS
ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI-POZIV VURSU
Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja Skupnosti občin Slovenije se je seznanila z odgovori
Veterinarske uprave RS na pripombe in stališča SOS do predloga sprememb in dopolnitev zakona. Ob
tem ugotavljamo, da je vsebina 31.a člena še vedno neustrezna in nedodelana. Soglašamo z rešitvijo, ki
občini omogoča predpisovanje enotne pristojbine za zagotavljanje izvajanja skrbi za zapuščene živali,
spodbujanja odgovornega lastništva hišnih živali, drugih dejavnosti v zvezi z dobrobitjo hišnih in
zapuščenih živali, izvajanja nalog občinskega redarstva po tem zakonu in sofinanciranja kastracij in
sterilizacij hišnih živali. Dejansko so stroški, ki jih nosijo občine, zaradi nalog predpisanih v Zakonu o
zaščiti živali, zelo veliki. Ne moremo pa soglašati z rešitvijo, ki jo VURS ponuja v zadnjem odstavku
navedenega člena, kjer je zapisano, da občina lahko pridobi podatke o zavezancih za plačilo
pristojbine iz Centralnega registra prebivalstva (CPR). Skupnost občin Slovenije ocenjuje, da ne obstaja
povezava med CRP in pridobivanjem podatkov za določitev enotne pristojbine za dobrobit živali.
Edina smiselna povezava oz. vpogled bi bil vpogled v centralni register psov. Vpogled v centralni
register psov, pa predlog zakona predvideva samo za veterinarske organizacije ter v določenem
obsegu oziroma za točno določen namen, zavetiščem. Sekretariat SOS je v zaključni fazi zbiranja in
analiziranja podatkov – stroškov občin, ki so jih imele v letu 2010 in 2011 z zavetišči. Analiza zajema
stroške občin za akcije kastracije in sterilizacijo, azilsko oskrbo zapuščenih psov in muc ter
sofinanciranje delovanja društev za zaščito in proti mučenju živali. Na osnovi teh podatkov bo
Skupnost občin Slovenije pripravila predlog možnih aktivnosti občin na tem področju, vključno z
možnostjo ustavne presoje zakona po XX. členu Ustave Republike Slovenije, v kolikor se v
zakonodajnem postopku ne bodo predvidele ustrezne rešitve za delo občin. (jt)

SOS MGRT IN SVZ O PAVŠALNIH TURISTIČNIH TAKSAH
Danes je potekal delovni sestanek med MGRT, ki je pripravil osnutek Zakona o spodbujanju razvoja
turizma, SVZ, ki bo ocenila skladnost z drugo zakonodajo in ožjo skupino SOS, ki je pripravila
besedilo členov za pavšalno turistično takso za lastnike vikendov in plovil. Prisotni so izmenjali
stališča do predloga SOS in sklenili, da je besedilo strokovno in utemeljeno in da bo z manjšimi
dopolnitvami vključeno v predlog zakona. Dopolnilo se ga bo z možnostjo oprostitve plačila turistične
takse lastnikom, ki ne bodo nočili niti enkrat v celem letu. Dopolnijo se tudi smiselno kazenske
določbe. Tretja dopolnitev, ki pa ne prinaša nobenih finančnih obveznosti za zavezance in občine pa se
bo uredila v Zakonu o stalnem in začasnem prebivališču v smislu, da se prijavijo osebe za potrebe
turistične statistike. V prihodnjih dneh se bo besedilo med SOS in MGRT nadalje usklajevalo.(sk)

VODSTVO SOS, ZOS, ZKG IN MKO O TREH ODPRTIH VPRAŠANJIH
V torek, 18.9.2012 so se sestali minister MKO Bogovič, predsednik SOS Kremžar, predsednik ZKG
Kramžar in predsednik ZOS Smrdelj glede treh vsebinskih sklopov:
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nadaljnje aktivnosti v zvezi s predlogom Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb (Uredba MEDO), dimnikarske storitve in ravnanje z odpadki v
bodoče. Predstavniki vseh institucij so sprejeli dogovor o medsebojnem sodelovanju na vseh
navedenih področjih, na področju dimnikarskih storitev pa je bilo dogovorjeno, da se v vse aktivnosti
vključi tudi predstavnike SOS in ZOS, kot predstavnike občin. V zvezi z Uredbo MEDO bo
predvidoma v ponedeljek, 24.9.2012 na MKO potekal strokovno usklajevalni sestanek, kjer bodo
udeleženci vseh zgoraj navedenih institucij proučili predlagano vsebino in skušali najti ustrezne in
zadovoljive rešitve vseh vpletenih. (jt)

V DOMAŽALAH O NOVI CESTNO PROMETNI ZAKONODAJI
V sredo, 19.09.2012 je v Domžalah potekal posvet, na katerem sta predstavnici Ministrstva za
infrastrukturo in prostor predstavili nov Zakon o cestah in Zakon o pravilih cestnega prometa.
Seminar je bil zelo dobro obiskan, srečanja pa se je udeležilo preko 40 predstavnikov slovenskih občin.
Udeleženci seminarja so na samem posvetu izpostavili veliko praktičnih primerov v katerih vidijo
težave, dogovorjeno pa je bilo,da se v okviru SOS vsi ti praktični primeri zberejo ter posredujejo na
ministrstvo v nadaljnjo obravnavo.(jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ODVZEM RJAVEGA MEDVEDA IN VOLKA IZ NARAVE?
V prejšnjem tednu smo občinam članicam v usklajevanje posredovali Osnutek Pravilnika o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda (Ursus arctos) in
volka (Canis lupus) iz narave. Morebitne pripombe, predloge in stališča posredujte na
jasmina@skupnostobcin.si . Pripombe in stališča zbiramo do srede, 26. septembra 2012.

NIZKOOGLJIČNA DRUŽBA DO LETA 2060 -OKOLJSKO POROČILO
V prejšnjem tednu smo občinam članicam in Komisiji za varstvo okolja posredovali Okoljsko poročilo
za celovito presojo vplivov na okolje za Strategijo prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta
2060. Predlog je objavljen na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Vaše morebitne
pripombe, predloge in stališča nam posredujte na sasa@skupnostobcin.si, najkasneje do srede,
3.10.2012.

PREGLEDNIK SOS
PREGLEDNIK ZA JULIJ IN AVGUST
Tudi tokrat smo v sekretariatu pripravili pregled zakonodaje v mesecih julij in avgust. Do preglednika
lahko dostopate s klikom tukaj.
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POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
JAVNI RAZPIS ZA ZAVETIŠČE ZA BREZDOMCE
Občina članica je na sekretariat SOS poslala vprašanji o pripravi javnega razpisa za sofinanciranje
Zavetišča za brezdomce v občini in o sofinanciranju Društva gluhih in naglušnih: »V pripravi imamo
javni razpis za sofinanciranje Zavetišča za brezdomce v občini. Pripravljen je na podlagi 219. člena
Pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna RS, v naši pravni službi pa pravijo, da mora biti
podlaga za javni razpis občinski pravilnik. In še vprašanje glede sofinanciranja Društva gluhih in
naglušnih, ali pridobijo sredstva na podlagi javnega razpisa in koliko? Prosimo Vas,če nam lahko
posredujete podatke, kako imajo to urejeno ostale občine.« Vsem, ki boste posredovali odgovore na
ursa.rupar@skupnostobcin.si se zahvaljujemo. (ur)

IZRAČUN KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila zaradi pomoči pri izdaji odločbe o odmeri
komunalnega prispevka: »Zanima nas, ali je investitor, ki izvaja rušitev obstoječega objekta in nato
gradi nov objekt (rušitev in novogradnja), zavezanec zaradi nove priključitve na komunalno opremo
ali pa je zavezanec zaradi tega, ker povečuje neto tlorisno površino objekta. Ali se objektu, ki se ruši,
lahko spreminja neto tlorisna površina, ali pa gre za novo priključitev na komunalno opremo? Zanima
nas tudi, kdo je zavezanec v primeru, ko se izvaja rušitev obstoječega objekta, novogradnja pa se
zgradi na drugi lokaciji, zraven objekta ki se ruši (ali gre za novo priključitev na komunalno oprema,
ali se povečuje neto tlorisna površina objekta).« Vprašanje je bilo posredovano komisiji za
gospodarske javne službe (GJS). (ur)

PROSTORSKO NAČRTOVANJE/POPLAVNE ŠTUDIJE
Občina članica se je obrnila na SOS z naslednjim vprašanjem: »Občina članica je na podlagi smernic za
načrtovanje občinskega prostorskega načrta, ki jih je podal ARSO, Urad za upravljanje z vodami, maja
2010 naročila izdelavo poplavne študije za območje celotne občine: »Hidrološko hidravlična študija s
predlogom ukrepov za območje OPN za področje občine«. Poplavno študijo sta izdelala PUH d.d. in
Matija Bogdan Marinček s.p. Izdelava poplavne študije je trajala 11 mesecev in bila dokončana aprila
2011. Po izdelavi smo poplavno študijo posredovali na ARSO v potrditev, le-ta pa v revizijo na Inštitut
za vode RS. Revizija je bila dokončana junija 2012. V mnenju oz. opredelitvi do študije revizor podaja
komentar in pripombe na hidrološko hidravlična izhodišča, na skladnost s Pravilnikom* ter na
skladnost z Uredbo**. Iz zaključka mnenja sledi, da karte poplavne nevarnosti in karte razredov
poplavne nevarnosti v študiji niso izdelane v skladu s Pravilnikom in Uredbo. Študijo je potrebno
dopolniti. Znano nam je, da je Inštitut za vode RS revidiral 64 poplavnih študij in na vsa podal
negativna mnenja. Na SOS se obračamo s prošnjo posredovanja te informacije ostalim občinam. Želeli
bi izvedeti, katere občine so tiste, ki se soočajo z istimi oz. podobnimi problemi, ali je teh občin res 64
ter kakšen pristop so zavzeli k rešitvi problema.« Vsem, ki boste odgovore posredovali na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si se zahvaljujemo. (jt)

17.9.2012 – 21.9.2012

4

TN št. 32

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
25.09. / SESTANEK ZA DOLOČITEV VIŠINE POVPREČNINE
V torek, 25.9.2012 bo potekal sestanek z ministrstvom za finance, ministrstvom za pravosodje in javno
upravo ter gospodarski razvoj in tehnologijo glede določitve višine povprečnine. Na sestanku bo
ministrstvo za finance predstavilo izhodišča Vlade RS za pripravo proračuna za leti 2013 in 2014 kot
tudi predlog določitve povprečnine kot enega izmed elementov za financiranje primerne porabe
občin.

1.10 -17.10. / DRŽAVNE POMOČI
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za finance vabi na delovni posvet glede
državnih pomoči, ki bo organiziran regijsko z različnimi termini.
- 1.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Mestna občina Murska Sobota(sejna dvorana)
- 3.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Mestna občina Velenje (sejna dvorana)
- 5.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Mestna občina Kranj (dvorana 16)
- 11.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Vlada RS, Gregorčičeva 27, Ljubljana (velika dvorana)
- 17.10.2012 s pričetkom ob 10.00 uri Mestna občina Maribor (dvorana Generala Maistra)
Vsebine posveta so predstavitev javnih služb v luči državnih pomoči, prodaja zemljišč v javni občinski
lasti in predstavitev nove spletne aplikacije za on line poročanje o de minimis pomočeh. Posvet je za
občine brezplačen, potekal pa bo v Mestni občini Murska Sobota, Mestni občini Velenje, Mestni občini
Kranj, v prostorih Vlade RS V Ljubljani ter v prostorih Mestne občine Maribor. Vabilo in prijavnica;
PRIJAVA JE OBVEZNA.

2.10. /SKUPNOST IN ZDRUŽENJE ZA DIALOG NA NAJVIŠJI RAV NI
Skupnost in združenje občin Slovenije sta v luči priprav proračuna države za naslednji dve leti in
določitve višine povprečnine pristopile k organizaciji srečanja med župani vseh slovenskih občin ter
predsednikom vlade in ministri za finance, pravosodje in javno upravo, gospodarski razvoj in
tehnologijo, kmetijstvo in okolje ter infrastrukturo in prostor. Srečanje bo potekalo v torek, 2. oktobra
2012, ob 10. uri v veliki dvorani Narodnega doma v Celju z namenom iskanja primernih rešitev v
finančni situacijah in spremembah Zakona o financiranju občin, predvsem pa z namenom
vzpostavitve še prepotrebnega dialoga na najvišji ravni.
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12.10 – 13.10. / PROJEKT LOCPART ZAKLJUČUJEMO Z JADRALNO
REGATO V BIOGRADU
12. in 13. oktobra bomo ob zaključku
projekta LocPart organizirali zaključno
konferenco, v katerem smo spodbujali
partnerstva med slovenskimi in hrvaškimi
občinami. Na zaključni konferenci bomo
predstavili spletni portal, s katerim boste lažje poiskali partnerje, predstavili bomo potek projekta kot
vam bomo ponudili možnost za spoznavanje in mreženje s hrvaškimi občinami in mesti. V okviru
konference bomo organizirali tudi jadralno regato, na kateri se boste lahko
preizkusili v jadranju (predhodno znanje ni potrebno, saj bodo na vsaki ladji
usposobljeni skiperji) in se ob prijateljskem vzdušju pomerili z ostalimi
udeleženci. Vabilo in program delavnice vam bo na razpolago v kratkem.

16.10. / SLOVENIJACOOP2012
Vabimo vas na Mednarodno konferenco SlovenijaCoop2012 – Zadružništvo, vektor sprememb v
Evropski uniji, ki bo potekala 16. in 17. oktobra 2012 v prostorih Gospodarskega razstavišča v
Ljubljani. Konferenco organizira Slovenski forum socialnega podjetništva, Institut Novum in ELDR, v
sodelovanju z največjim zadružnim podjetjem na svetu Mondragon iz Baskije, Zadružno zvezo
Slovenije, Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije, Fundacijo Prizma in Skupnostjo občin Slovenije.
Vabilo in program.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
27. - 28.9. / 2. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA
GOSPODARSTVA
Razvoj komunalne infrastrukture je pomemben dejavnik hitrejšega gospodarskega in družbenega
razvoja ter predpogoj za učinkovito in kakovostno zagotavljanje gospodarskih javnih služb varstva
okolja. Gre za področje gospodarske javne infrastrukture, ki v povezavi z okoljskimi programi in
trajnostnim razvojem zahteva vse večja investicijska vlaganja, medtem ko ekonomska kriza in
restriktivna cenovna politika zmanjšujeta razpoložljive finančne vire, ki jih je bistveno premalo na
državni, in še bolj na lokalni ravni. Zbornica komunalnega gospodarstva se zaveda, da je ustrezna
komunalna infrastruktura pomemben razvojni dejavnik, in opozarja na vse večji razkorak med
potrebnimi naložbami v komunalno infrastrukturo in razpoložljivimi viri za njihovo financiranje.
Komunalna infrastruktura bo zato osrednja tema 2. problemske konference komunalnega
gospodarstva. Poudarek bo na strategiji vlaganj v posodobitev in razvoj komunalne infrastrukture ter
njenega načrtovanja z vidika zagotavljanja trajnostnega razvoja. Obravnavana bo problematika
investiranja ob omejenih finančnih virih, predstavljene bodo dobre prakse učinkovitega upravljanja ter
zagotavljanja funkcionalne in obratovalne sposobnosti obstoječe komunalne infrastrukture. Svoje
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mnenje o tem, ali je komunalna infrastruktura ovira ali prednost gospodarskega razvoja Slovenije,
bodo predstavili številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij ter snovalci
komunalne politike. Na okrogli mizi bodo sodelovali tudi Leo Kremžar, predsednik SOS, Robert
Smrdelj (predsednik ZOS), Bojan Šrot (župan Mestne občine Celje in član Predsedstva SOS), Boris
Popovič (župan Mestne občine Koper in član Predsedstva SOS). Program, Prijava na konferenco,
Okrogla miza (več informacij najdete tukaj).

24.09. / 6. EVROPSKA KONFERENCA PODONAVSKIH MEST IN REGIJ
Vabimo Vas na 6. evropsko konferenco podonavskih mest in regij poimenovano START ME UP, ki bo
na Dunaju, 24. in 25. septembra v dunajski mestni hiši. Strategija EU za podonavsko regijo, ki jo je
sprejel Evropski svet sredi leta 2011 je sedaj v fazi izvajanja. Strategija je spodbudila razne aktivnosti
in sodelovanja, s ciljem trajnostnega učinka, ne le na politični ravni, ampak tudi v gospodarstvu in
družbi ter na vsem, kar vpliva na življenje v Podonavski regiji. Konferenca START ME UP je
posvečena komunikacijskim strategijam in ukrepom za mobilizacijo, ki se uporabljajo za
preoblikovanje Strategije EU za podonavsko regijo v pobudo, ki uživa široko podporo v celotni
družbi… več tukaj. Kotizacije ni, prijave na: www.danubestrategy.at.

04.10. / KAKOVOST ZRAKA V URBANIH NASELJIH: STANJE, IZZIVI IN
REŠITVE
Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina - GIZ DZP Vas v sodelovanju z
Energetsko agencijo za Podravje – ENERGAP vljudno vabi na konferenco »Kakovost zraka v urbanih
naseljih: stanje, izzivi in rešitve«, ki bo v četrtek, 4. oktobra 2012, od 9.00 do 14.00, na Gospodarski
zbornici Slovenije, v Ljubljani.
Predstavniki pristojnih ministrstev, regionalnih agencij in občin ter strokovnjaki na področju
onesnaženosti zraka in vplivov na zdravje bodo podali svoje poglede na stanje in izzive na področju
izboljševanja kakovosti zraka. V drugem delu posveta, ki bo praktično naravnan, pa bomo prisluhnili
rešitvam - primerom dobre prakse izboljševanja kakovosti zraka s pomočjo ogrevanja in prometa na
zemeljski plin. V zaključku posveta bosta organizirana ogled ter predstavitev delovanja polnilnice z
zemeljskim plinom v Ljubljani in vozil na zemeljski plin. Udeležba na konferenci je za vse udeležence
brezplačna, obvezna pa je prijava na info@zemeljski-plin.si ali tel. št. 01 24 14 612 do ponedeljka, 1.
oktobra 2012, do 12. ure.

11-13.10 / SEMINAR MLADI V AKCIJI
Zavod Movit pripravlja od 11.-13. oktobra 2012 seminar Korak v
program, ki ima velik pomen za vse, ki programa Mladi v akciji ne
poznajo ali pa ne dobro. Ključnega pomena pri kakovostni pripravi in
uspešni prijavi projekta je ravno poznavanje konceptov in ciljev
programa Mladi v akciji. Seminar ponuja vpogled v te koncepte ter
pregled vseh akcij programa. Tokratni Korak v program je četrti po vrsti,
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rezultati dosedanjih tovrstnih seminarjev pa se kažejo v kakovostnih projektih preteklih udeležencev.
K prijavi vabijo vse, ki jih program zanima, in bi v svojih organizacijah radi delo z mladimi nadgradili
z mednarodnimi projekti! Prijave so odprte do ponedeljka, 24. septembra 2012! Več informacij prijavnica

NOVIČKE DRUGIH
STAR PAPIR ZA NOVO UPANJE
Društvo

Ekologi

brez

meja

letošnjo

jesen

ponovno

pripravlja

vseslovensko

dobrodelno

okoljevarstveno akcijo zbiranja starega papirja - Star papir za novo upanje 2012. Akcija je bila prvič
izvedena leta 2011 in v Sloveniji je bila dobro sprejeta, saj je v njej sodelovalo 214 vzgojnoizobraževalnih ustanov, kolektivi 140 slovenskih podjetij in javnih organizacij ter številni posamezniki
po vseh krajih Slovenije. Zbrali so kar 393 ton starega papirja in na ta način v dobrodelne namene na
dva naslova podarili 30.000 EUR. Akcija bo potekala tudi letos v mesecu novembru v vseh slovenskih
vrtcih, osnovnih in srednjih šolah, k sodelovanju pa so vabljena tudi vsa podjetja in organizacije, ki
imajo letos namen čistiti svoje arhive ter vsa ostala javnost. Sredstva, ki bodo zbrana, bodo tudi tokrat
šla v prave roke – s pomočjo vaših idej bomo izbrali najbolj zaslužnega oz. pomoči potrebnega v naši
državi.
Občine in vaše organizacije lahko sodelujete tako, da otrokom podarite odvečne zaloge starega in
arhivskega papirja. Na ta način boste pomagali pri zmanjševanju sečnje gozdov, saj bo ves tako zbran
papir šel v recikliranje, poleg tega pa boste dali svoj prispevek k dobrodelni akciji. V zahvalo za vaš
prispevek boste prejeli priznanje, da ste ekološko in družbeno odgovorni, poleg tega pa bo na spletni
strani ekologov brez meja objavljena seznam in zahvala vsem sodelujočim. (Vir: Ekologi brez meja)

30. REDNA SEJA VLADE RS, 20.9.2012
PRIPRAVA PREDLOGOV PRORAČUNA RS 2013-2014
Kljub poslabšanim gospodarskim napovedim bo Vlada RS s predlogoma Proračuna RS za leto 2013 in
2014 še vedno dosegla znižanje primanjkljaja pod 3 odstotke BDP. Predloga bosta varčevalno
naravnana, pri čemer bo zmanjšanje proračunskih odhodkov temeljilo predvsem na prilagoditvah
javnega sektorja in pokojninski reformi. (Vir: Vlada RS, ur)

IZVAJANJE 188. IN 246. ČLENA ZUJF V DRŽAVNI UPRAVI
Vlada RS se je seznanila z informacijo MPJU, ki je na podlagi podatkov CKEDU, zbralo podatke o
realizaciji določb 188. in 246. člena ZUJF. Zaradi uveljavitve ZUJF ter enotnega evidentiranja in
zbiranja podatkov izvajanja ZUJF na kadrovskem in plačnem področju zaposlenih v ožji državni
upravi, je bilo potrebno CKEDU vsebinsko in tehnično dopolniti z novim naborom podatkov, ki so jih
v skladu z izvajanem omenjenih dveh členov ZUJF v informatizirano bazo evidentirali posamezni
organi. Glede na to, da je od konca maja v veljavi ZUJF, so v juniju in juliju 2012 že lahko vidni prvi
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učinki sprejetih ukrepov zakona v zvezi z omejevanjem zaposlovanja v celotnem javnem sektorju.
(Vir: Vlada RS, ur)

SPODBUJANJE RABE ENERGIJE IZ OBNOVLJIVIH VIROV
Vlada RS je sprejela stališče Republike Slovenije do Sporočila Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko–socialnem odboru in Odboru regij – Energija iz obnovljivih virov.
V razpravi o sporočilu želi RS poudariti predvsem podporne sheme: EK naj zagotovi neodvisen in
tekoče ažuriran pregled stroškov izrabe obnovljivih virov za vsako tehnologijo. Poudarili so tudi
pomen izboljšanja načrtovanja, postopkov umeščanja v prostor in pridobivanje upravnih dovoljenj za
obrate za proizvodnjo električne energije, ogrevanja ali hlajenja iz OVE. EK naj pripravi smernice o
najboljših praksah in izkušnjah na področju načrtovanja, postopkov umeščanja v prostor, vključevanja
javnosti in pridobivanja vseh potrebnih dovoljenj za obrate za proizvodnjo električne energije,
ogrevanja ali hlajenja iz OVE. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
EK OBJAVILA RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV O SKUPNI
KMETIJSKI POLITIKI
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov informacijskih projektov o skupni kmetijski
politiki - (SKP). Prednostna tema razpisa je zbiranje predlogov informacijskih projektov o SKP na
splošno ter zlasti predlagane reforme te skupne evropske politike. Namen projektov je: zagotoviti
boljše javno razumevanje SKP, zlasti v okviru predlogov za reformo, ponazoriti vlogo SKP pri razvoju
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, kakor je opredeljena v strategiji Evropa 2020, izboljšati
razumevanje prispevka SKP k zagotavljanju zdrave in kakovostne proizvodnje hrane za evropske
državljane, ohranjanju okolja in razvoju podeželja v Evropski uniji ter povečati zanimanje javnosti za
vlogo kmetov, kmetijstva in razvoja podeželja v evropski družbi preko promocije pomena kmetijstva
ter prikazom prispevka SKP pri podpori kmetom, kmetijstvu in razvoju podeželja v Evropski uniji.
Skupni proračun za ukrepe za informiranje znaša 3.000.000 €. Rok za prijavo je 31.10.2012 . Besedilo
razpisa najdete tukaj. Več informacij je na voljo s klikom na to povezavo. Za dodatne informacije se
najkasneje

do

17.

oktobra

2012

obrnite

neposredno

na

elektronski

naslov:

AGRI-

GRANTS@ec.europa.eu.

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NEVLADNIH
ORGANIZACIJ
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo Javni razpis za spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij (NVO) in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014. Skupna okvirna višina
nepovratnih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 4.588.789,00 evrov. Od tega bo Evropski
socialni sklad prispeval 3.900.470,65 evrov. Namen javnega razpisa je krepitev aktivne vloge
nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju javnih politik, krepitev usposobljenosti NVO,
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zagotavljanje servisnih storitev za nevladne organizacije z namenom večanja kakovosti in
učinkovitosti njihovega delovanja, finančne neodvisnosti od javnih virov in usposobljenosti za
prepoznavanje potreb NVO ter uporabnikov, promocija nevladnega sektorja z namenom ozaveščanja
širše javnosti, medijev, gospodarstva in javne uprave o pomenu NVO sektorja ter o njegovi vlogi pri
reševanju ključnih razvojnih vprašanj. Več informacij bo na voljo na spletni stani Ministrstva za
pravosodje in javno upravo http://www.mpju gov.si/.

RAZPIS NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA ZA EKO INOVACIJE
Evropska komisija je objavila razpis, ki se nanaša na Oblikovanje mrež javnih in zasebnih naročnikov,
da se tako premostijo ovire, pri prodoru eko inovacij na trg. Ključne naloge mrež bodo: oblikovanje
skupin kupcev, ki so pripravljeni pripraviti naročila za eko inovativne rešitve, v obdobju trajanja
projekta izvršiti nakup inovativnih rešitev ob sofinanciranju Evropske unije. Razpis se osredotoča na
naslednja področja: promet, čiščenje odpadnih voda, ponovna uporaba in recikliranje odpadkov,
kemijske komponente, izdelki, ki temeljijo na biomaterialih, izdelki s področja zdravstvenega varstva
in energetsko učinkovite komponente. Več informacij je na voljo na naslednji povezavi:
http://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm. Rok za prijave je 20.10.2012.

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
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.
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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.

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
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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.

MEDNARODNE NOVICE SOS
KONFERENCA PROJEKTA COVENANT CAPACITY V MALMU
18. in 19. septembra je v Malmu potekala konferenca o pripravi
SEAP-ov

(trajnostnih

energetskih

akcijskih

načrtov).

Na

konferenci so strokovnjaki ob ilustraciji konkretnih primerov
odgovorili na vprašanja: Kako pripraviti občinski trajnostni
energetski načrt? Kaj je potrebno upoštevati? Kje dobiti
finančna sredstva za pripravo trajnostnega energetskega načrta?
Konference so se udeležili predstavniki občin, združenj občin ter lokalnih energetskih agencij in
neprofitnih organizacij. Več o konferenci lahko preberete na naši spletni strani www.skupnostobcin.si.
Na konferenci je bilo možno sodelovati tudi interaktivno preko spletne povezave, v kratkem pa bo
dosegljiv tudi posnetek konference na tej povezavi.
V sklopu konference je sledil tudi
študijski obisk mesta Malmö in
Kopenhagen.

V

Malmu

smo

si

ogledali četrt Hyllie, ki v svojem
razvoju sledi globalnemu modelu trajnostnega urbanega razvoja. Vodstvo mesta sledi skupni viziji
razvoja četrti v smeri energetsko samozadostne in trajnostno naravnane skupnosti s pomočjo podpisa
pogodbe o sodelovanju med občino, izbranimi gradbenimi podjetji ter energetskim ponudnikom. Cilj
je do leta 2020 doseči 100% oskrbo z obnovljivih ali recikliranih virov energije, pri tem pa bodo si
pomagali s tehnologijo »smart grid«, ki uravnava razmerje med energetskimi potrebami in dobavo.
Vprašanja odpadkov se rešujejo s posebno tehnologijo vakuumskega odstranjevanja preko podzemnih
jaškov na zbirališče izven naselja, seveda odpadke zbirajo ločeno. Ker iz biorazgradljivih odpadkov
ustvarjajo gorivo, jih iz gospodinjstev odstranjujejo ločeno preko kuhinjsko integriranih drobilnikov
bioloških odpadkov. Prav tako kupcem ne zagotavljajo parkirnega mesta, pač pa prvih pet let
brezplačno uporabo skupnostnih avtomobilov na elektriko ali bioplin, ki si jih stanovalci lahko
sposodijo, kadar potrebujejo avtomobil Sicer pa potovanje po Malmu in sosednjih mestih, tudi do
danskega Köbenhavna ne predstavlja problema zaradi izredno dobrih povezav javnega prometa
(avtobusi na bioplin, vlak).
Prav tako zanimiva sta bila ogleda zahodnega pristanišča in Sege parka. Pristanišče je ob njegovem
zaprtju za seboj pustilo onesnaženo prst, ki so jo ob razmisleku o drugačni prostorski rabi zamenjali z
bolj kakovostno. Mestna uprava je to zapuščeno področje uporabilo kot poligon za pilotne projekte
energetsko učinkovitih naselij. Trenutno izvajajo že četrto fazo v kateri so uspeli uporabiti vsa
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dognanja in dobre prakse iz faz 1-3, predvsem na področju daljinskega ogrevanja. Posebnost Sege
parka, ki je nekoč bil psihiatrična ustanova, danes pa študentsko in pribežniško naselje, je
samozadostnost na ravni ogrevanja preko solarne energije. (bh, sk)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
S KOLESI NA OGLED PROJEKTOV, SOFINANCIRANIH Z EVROPSKIMI
SREDSTVI
8. septembra 2012 je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, v vlogi organa upravljanja za
evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, skupaj z Direkcijo Republike Slovenije za ceste in
občinama Podčetrtek in Rogaška Slatina, izvedlo dogodek informiranja in obveščanja javnosti o
evropski kohezijski politiki v Sloveniji. 45 kolesarjev je kolesarilo po občinskih cestah in kolesarskih
povezavah med Podčetrtkom in Rogaško Slatino, ki so bile sofinancirane s sredstvi evropske
kohezijske politike.
Med kolesarjenjem, ki se je pričelo ob 10.30 uri v Podčetrtku, so si udeleženci lahko ogledali projekte,
sofinancirane z evropskimi sredstvi:Večnamensko športno dvorano in Terme Olimia v Podčetrtku,
Ljudsko univerzo in Mrežni podjetniški inkubator Obsotelja in Kozjanskega v Rogaški Slatini, na
stojnicah v Podčetrtku pa so lahko ves dan spremljali, kako odpadki dobivajo novo življenje v rokah
predstavnikov Centra ponovne uporabe, ter dobili vse informacije, povezane z evropskimi sredstvi.
(vir: eu-skladi)

EU BI MORALA SPODBUJATI LOKALNO IN TRAJNOSTNO
KMETOVANJE
Tako kakovost kot raznovrstnost evropskega kmetijstva bi se izboljšali, če bi Evropska unija več
pozornosti namenila razvoju lokalnega in trajnostnega kmetijstva, je prepričan poslanec francoskih
Zelenih José Bové. Njegovo poročilo o podpori kmetijskim izdelkom so poslanci 18. septembra
podprli v odboru Parlamenta za kmetijstvo.
v poročilu navaja, da je pomembno razviti takšno kmetijstvo, ki bo hkrati trajnostno naravnano in
lokalno ter blizu evropskim potrošnikom. Tako bi lahko ti svojo prehrano naredili bolj raznoliko, z
izdelki iz majhnih kmetij po vsej EU. Danes imamo nacionalne in mednarodne kmetijske trge, hkrati
pa obstaja tudi lokalno kmetijstvo, ki daje kruh milijonom kmetov in proizvaja izdelke visoke
kvalitete. Ljudi po vsej EU bi bilo treba o tem ozavestiti. Več o poročilu si lahko preberete na tej
povezavi. (vir: EP)

DAN EVROPSKEGA SODELOVANJA
Pod pokroviteljstvom Evropske komisije in programa INTERACT danes širom Evrope poteka Dan
evropskega sodelovanja. V okviru dogodkov, ki jih povezuje slogan Skupne meje nas zbližujejo, se
predstavljajo programi čezmejnega sodelovanja. V Sloveniji je Ministrstvo za gospodarski razvoj in
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tehnologijo, ki je Organ upravljanja za programe čezmejnega sodelovanja z Avstrijo, Madžarsko in
Hrvaško za programsko obdobje 2007-2013, na Trgu Leona Štuklja v Mariboru organiziralo Projektno
tržnico. Predstavili so se vsi trije programi čezmejnega sodelovanja in posamezni projekti, ki se
izvajajo v njihovem okviru.
S pomočjo evropskih sredstev so Slovenija, Hrvaška in Madžarska leta 2004 oblikovale trilateralni
program čezmejnega sodelovanja, da bi se bolje pripravile na posledice širitve, in da bi okrepile
meddržavne odnose. Program je zagotovil podlago za razvoj in izvajanje skupnih razvojnih projektov
na področju gospodarske in socialne kohezije, razvoja človeških virov in trajnostnega razvoja. S tem je
utrl pot novima programa čezmejnega sodelovanja Slovenije s Hrvaško in Madžarsko v aktualnem
programskem obdobju 2007-2013. Slovenija uspešno nadaljuje čezmejno sodelovanje z Avstrijo v
programskem obdobju 2000-2006 tudi danes. Na osnovi dobrih meddržavnih odnosov med obema, v
program vključenima državama, so se razvili številni bilateralni projekti, katerih rezultati so vidni na
obeh straneh meje. Projekti, ki nastajajo v okviru Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007-2013
krepijo poznavanje obmejnih regij ter prispevajo k čezmejnemu povezovanju in sodelovanju na
področjih konkurenčnosti, znanja in gospodarskega sodelovanja ter trajnostnega razvoja. V okviru
operativnega programa Slovenija-Avstrija v aktualnem programskem sta bila objavljena dva skupna
javna razpisa, v okviru katerih je bilo odobrenih 69 projektov v skupni vrednosti 62.587.641,73 evrov
(99,2 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev). Dva javna razpisa sta bila prav tako objavljena v okviru
operativnega programa Slovenija-Madžarska, kjer je bilo odobrenih 40 projektov v skupni vrednosti
29.131.640,66 evrov (99,50 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev). 45 projektov v skupni vrednosti
26.044.074,90 evrov (67,8 odstotkov vseh razpoložljivih sredstev) pa je bilo odobrenih v okviru
operativnega programa Slovenija-Hrvaška, kjer so bili doslej objavljeni trije javni razpisi. Na zadnji,
tretji razpis, v okviru katerega je bilo razpisanih 10.817.946 evrov IPA sredstev, je MGRT prejelo 227
projektnih vlog, ki so trenutno v ocenjevanju administrativne ustreznosti in upravičenosti. (Vir:
MGRT, bh)
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