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NOVIČKE SOS
ZBOR ŽUPANJ IN ŽUPANOV SE JE ZAKLJUČIL Z RESOLUCIJO
Srečanje županj in županov, ki ga je organizirala Skupnost občin Slovenije in Združenje občin
Slovenije 2.10.2012 v Celju, je bilo namenjeno predstavitvi zadnjih, alarmantnih podatkov o načrtih
Ministrstva za finance o znižanju financiranja občin, ob tem pa še dodatnim spremembam obstoječega
sistema financiranja občin. Na dogodku se je več kot 100 županj in županov soočilo z državnim
sekretarjem na Ministrstvu za finance Alešem Živkovičem, državno sekretarko na Ministrstvu za
gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Moniko Kirbiš Rojs, ministrom za pravosodje in javno upravo
dr. Senkom Pličaničem ter državnim sekretarjem Helmutom Hartmanom in Nevenko Vratanar, vodjo
službe za lokalno samoupravo. Sestanek je bil sklican zaradi nujnosti ohranitve temeljnih
demokratičnih standardov, zaradi nujnosti ohranitve bistvenih predpostavk za kvalitetno in človeka
vredno življenje prebivalk in prebivalcev občin in zaradi potrebe opozoriti na dolgoročne negativne
posledice drastičnih sprememb načina financiranja občin.
Županje in župani so na srečanju poudarili, da so občine sestavni del države in da je prav zaradi tega
potreben dialog in dobro sodelovanje med državno in lokalno ravnijo. Žal pa dialoga prav v kriznih
časih, ko je čas za iskanje konstruktivnih rešitev primanjkuje. Skupnost občin Slovenije je že na
preteklo vlado, večkrat pa tudi na sedanjo, naslovila zbor tistih predpisov, ki bi jih bilo možno
spremeniti tako, da zmanjšajo finančna in birokratska bremena za občine, pomenijo pa lahko tudi
nižja bremena za državo. Župani so pozvali k začasni spremembi normativov in standardov, prav
tako je bil podan tudi poziv k spremembi javnega plačnega sistema v bolj pravičnega. Opozorjeno je
bilo zlasti na težave v komunikaciji z državo zaradi ukinitve Službe Vlade RS za lokalno samoupravo
in regionalno politiko ter podan (ponovni) poziv k ponovno vzpostavitvi le-te. Večkrat je s strani
Skupnosti in Združenja občin bil podan poziv k sprostitvi cen komunalnih storitev. Podan je bil tudi
predlog pripojitve upravnih enot občinam. Prisotni so opozorili tudi na stroške, ki jih imajo občine
zaradi odplačnih služnosti ter vpisov v zemljiško knjigo. Vlado so pozvali tudi k debirokratizaciji.
Minister Pličanič je dejal, da se zaveda pomena lokalne samouprave. Meni, da bo država morala več
narediti glede zagona gospodarstva, vendar so se najprej lotili stabilizacije javnih financ. Pozdravil je
idejo združenj za oblikovanje zakona za uravnoteženje javnih financ za občine, s katerim bi občine
razbremenile določenih nalog in s tem stroškov. Povedal je tudi, da se bo osebno zavzemal za dogovor
glede financiranja občin.
Državna sekretarka Monika Kirbiš Rojs je pojasnila, daje črpanje evropskih sredstev ena od prioritet te
vlade. Poudarila je, da bo evropskih sredstev v prihodnjih dveh letih dovolj ter da je občinam
potrebno zagotoviti dovolj sredstev za lastno udeležbo pri projektih. Minister za pravosodje in javno
upravo je županom priznal veliko idejnega in razvojnega potenciala, v zaključku pa je prisotnim
obljubil, da bo predsednika vlade še isti dan seznanil z dogajanjem na tem srečanju.
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Županje in župani so v znak enotnega nestrinjanja s predlaganimi ukrepi sprejeli Resolucijo, ki so jo
prejeli predsednik Vlade ter pet ministrov in vsi poslanci Državnega zbora RS. (bh, sk)

SPREJET DOGOVOR O VIŠINI POVPREČNINE
V sredo, 3.10.2012, le dan po soočenju županov s predstavniki relevantnih ministrstev, kjer je bila
sprejeta resolucija županj in županov, je v prostorih Ministrstva za finance potekal tretji krog pogajanj
med predstavniki Skupnosti občin Slovenije, Združenja občin Slovenije in predstavniki Ministrstva za
finance.
Predstavniki reprezentativnih združenj občin so sekretarju ministrstva za finance, Alešu Živkoviču,
ponovno predstavili svoje pozicije in povedali katera pooblastila imajo glede na sprejete sklepe na
srečanju županj in županov, ki je potekalo v Celju, 2.10.2012. Prav tako so izpostavili dejstvo, da bi
povprečnina za letošnje leto glede na zakonodajo morala znašati že 630 €, vedar je bil sprejet dogovor
o višini povprečnine za leto 2012 prav zaradi volje do varčevanja na strani lokalnih oblasti v višini 543
€. Ključni pa so izračuni, ki so pokazali koliko višje stroške imajo občine zaradi nalog, ki jih je državna
raven prenesla v preteklih letih na lokalno raven -ob tem, da povprečnina zaostaja za stroški že vsaj tri
leta torej občine varčujejo na račun manj prejetih sredstev iz tega naslova že vsaj tri leta. Državni
sekretar je sicer zagotovil, da bo pristojno ministrstvo pripravilo zakon, ki bo zmanjšal stroške
občinam in, da bo to sprostilo nekaj občinskih sredstev.
Obe strani sta po tehtnem razmisleku o možnem in izvedljivem ter poglobljenih finančnih izračunih
včeraj parafirali, danes pa podpisali, naslednji dogovor za leti 2013 in 2014:
1. Povprečnina, to je na prebivalca v državi ugotovljen primeren obseg sredstev za financiranje z
zakonom določenih nalog občin, se za leto 2013 in za leto 2014 določi v višini 536,00 €.
2. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, da v sodelovanju z
resornimi ministrstvi do 15. 10. 2012 pripravi zakon za uravnoteženje javnih financ za občine s ciljem
znižanja stroškov zakonskih nalog občin do višine 10%.
3. Vlada Republike Slovenije zadolžuje Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, da do 1. 11. 2012 posreduje
vladi v sprejem uredbo, ki bo določala metodologijo določanja cen komunalnih storitev, po kateri
bodo občine s 1. 1. 2013 lahko obračunale polno lastno ceno komunalnih storitev.
Dogovorjeno je bilo tudi, da se Zakona o financiranju občin v tem trenutku ne spreminja. Ministrstvo
za finance je sicer vztrajalo, da bo v zakon poseglo, vendar bo k sodelovanju povabilo tudi obe
reprezentativni združenji. (jv)

POBUDA ZA ODPRAVO NAPAK ZA PISANJE ODLOČB (ZUPJS)
SOS je na pobudo občine članice na MDDSZ naslovil pobudo za odpravo napak v programu v zvezi s
pisanjem in izdajo odločb v skladu z Zakonom za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. S sprejemom
Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so centri za socialno delo izdali nove odločbe o
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oprostitvah plačila socialnovarstvenih storitvah. V izreku odločb se je tudi določilo o prepovedi
odtujitve in obremenitve nepremičnin v korist občine, ki je dolžna plačati socialnovarstveno storitev v
primeru oprostitve. V odločbah so navedbe nepremičnin nepravilno navedene (npr. 255,1 namesto
255/1), prav tako se del besedila na desnem robu odločbe ne vidi, tako da se ne da razbrati, katera
nepremičnina je navedena. Notar ob predložitvi predloga za vpis prepovedi odtujitve in obremenitve
nepremičnin predloge občin zavrne iz zgoraj navedenih razlogov, zato smo ministrstvo pozvali, da
nemudoma napake odpravi. Center za socialno delo je namreč občinam podal individualne
obrazložitve, da gre za napako v programu in da je potrebno to urediti sistemsko na nivoju države, za
kar pa je pristojno ministrstvo, ki je program izdelalo. Občine so torej obstale na točki, kjer ne morejo
naprej, saj nimajo popolnih odločb, na podlagi katerih bi lahko vpisali v zemljiško knjigo prepoved
odtujitve in obremenitve v korist občine. V kolikor ministrstvo nemudoma ne pristopi k reševanju
problematike na sistemski ravni, se predvideva občinam neposredna materialna škoda. (jt)

ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA
Povzetek aktivnosti Komisije SOS za turizem v zvezi z osnutkom zakona o spodbujanju turizma:
4. oktobra 2012 smo prejeli odgovor MGRT na poslane pripombe k osnutku Zakona o spodbujanju
razvoja turizma. Odgovor MGRT
4. oktobra je SOS poslal še dodatno obrazložitev k predlogu besedila za pavšalne TT za lastnike
počitniških hiš.
26. septembra je SOS poslal 2. dopolnjeni predlog besedila za pavšalne TT za lastnike počitniških
hiš.
21. septembra se je ožja skupina SOS sestala s predstavniki MGRT glede turističnih taks za
lastnike počitniških hiš. - zapisnik
6. septembra je SOS poslal 1. predlog besedila za pavšalne TT za lastnike počitniških hiš.
3. septembra so bili oddani predlogi in pripombe k osnutku zakona
31. avgusta se je sestala komisija za turizem s pripravljavci zakona - zapisnik; lista prisotnih
3. avgusta 2012 je MGRT objavil na spletu in v obravnavo na SOS poslal Osnutek Zakona o
spodbujanju razvoja turizma (sk)

SOS PODALA PRIPOMBO K 15. ČLENU PREDLOGA ZAKONA O
FUNKCIOANRJIH
SOS je k predlogu Zakona o funkcionarjih podala pripombo k 15. členu, in sicer v delu, ki se nanaša na
15 - dnevni rok za vložitev zahtevka. Vsebino predlagane spremembe tega člena gre razumeti, da po
izteku omenjenega prekluzivnega roka ni več mogoče vložiti zahteve za priznanje pravic. V primeru,
da funkcionar npr. iz zdravstvenih razlogov (hospitalizacija ob prometni nesreči) ne bi mogel vložiti
zahtevka v omenjenem roku, bi s tem trajno izgubil tudi pravico do nadomestila. V tem delu bi zato
veljalo omenjeni člen ustrezno dopolniti z dikcijo »V primeru posebnih okoliščin … se lahko zahtevek
vloži tudi po izteku navedenega roka, pri čemer morajo biti razlogi dokazljivo utemeljeni«. (jt)
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PROBLEMATIKA OBČIN NA PODROČJU MRLIŠKO PREGLEDNIH SLUŽB
Skupnost občin Slovenije je na Inštitut za sodno medicino in Ministrstvo za zdravje naslovila pobudo
za skupni sestanek in pristop k reševanju problematike na področju mrliško pregledne službe.
Srečanje bo v ponedeljek, 15.10.2012. Občine vljudno pozivamo, da nam sporočite vse morebitne
težave v praksi, ki bi jo na predmetnem področju bilo treba razrešiti s predstavniki Inštituta za sodno
medicino in predstavniki Ministrstva za zdravje. Za vaše sodelovanje in predloge se vam
zahvaljujemo. Predloge občin zbiramo do četrtka, 11.10.2012 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

DRŽAVNE POMOČI
V sredo, 03.10.2012 v Velenju in v petek, 05.10.2012 v Kranju, je potekal regijski posvet o državnih
pomočeh, ki ga je SOS pripravila v sodelovanju z Ministrstvom za finance. Posveta se je ponovno
udeležilo lepo število predstavnikov slovenskih občin, predstavniki ministrstva za finance pa so
predstavili Predstavitev javnih služb v luči državnih pomoči (Procesna pravila, pravilo de minimis,
predstavitev pilotnega projekta Občine Brežice), prodajo zemljišč v javni (občinski) lasti (Informacija o
izpolnjenih vprašalnikih s strani občin, predstavitev pravil na tem področju) ter predstavitev nove
spletne aplikacije za on line poročanje o de minimis pomočeh. V prihajajočih tednih bo potekala še
regijska predstavitev v Ljubljani in Mariboru. Podrobnosti najdete na spleti strani SOS, v napovedniku
dogodkov. (jt)

KOMISIJA ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE O DELJENJU TABLETK
KALIJEVEGA JODIDA
Predstavniki Komisije za zaščito in reševanje pri Skupnosti občin Slovenije, so se v torek sestali s
predstavniki Uprave za zaščito in reševanje glede delitve tabletk kalijevega jodida. URSZR je sprejela
državni načrt, po katerem bodo v primeru nesreče občine občanom mlajšim kot 40 let razdelile
tabletke kalijevega jodida. Tabletke bodo občine razdelile na ustrezen oz. krajevno običajen način. Na
sestanku smo izpostavili, da bi tabletke morali razdeljevat ustrezno usposobljen kader (farmacevti), ki
bodo občankam in občanom lahko svetovali ob njihovih vprašanjih. URSZR je sporočil, da gre pri
jedrski nesreči za dve fazi. V primeru ogroženosti se tablete razdelijo, a se še ne zaužijejo. Ob
nevarnosti se na državni poziv (preko radijev, televizije…) občankam in občanom mlajšim kot 40 let
sporoči, da tablete zaužijejo. Tako občine nimajo drugih obveznosti, kot da tablete razdelijo med
občane. Iz navedenega smo predlagali, da se ustanovi delovna skupina, ki bo za občine pripravila
navodila oz. postopkovnih razdeljevanje tablet (koliko ljudi se potrebuje, koliko časa bi naj trajala
razdelitev…). Prav tako smo predlagali, da se kot možni načini razdeljevanja navede razdeljevanje
preko zdravstvenih domov oz. lekarn. (MM)

POBUDA ZA SPREMEMBO ZAKONA O IZVRŠBI IN ZAVAROVANJU
Skupnost občin Slovenije je na pobudo občin članic na MPJU naslovila pobudo za spremembo Zakona
o izvršbi in zavarovanju v okviru 101. člena, ki se nanaša na prejemnike izvzete iz izvršbe. Predlagali
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smo, da se poleg izvzema socialnih denarnih pomoči po zakonu, ki ureja socialno varstvo, iz izvršbe
izvzamejo tudi enkratne denarne socialne pomoči, ki jih upravičencem namenjajo občine. Nemalokrat
se je zgodil primer v praksi občin, ko je bila občanu zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno
potrebna denarna pomoč. Občina je pomoč odobrila in jo nakazala na transakcijski račun
upravičenega občana. Občanu banka ni hotela izplačati občinske pomoči, ker je imel prepoved na
bančnem računu in so strogo upoštevali določilo 101. člena ZIZ. Enako je postopal izvršilni oddelek
pristojnega sodišča. Občan, za katerega je občina v postopku ocenila, da je v skladu z akti občine
upravičen do denarne pomoči občine, denarne pomoči občine ni prejel. Občinska pomoč je v danem
primeru šla dejansko za poplačilo dolgov občana, kar pa nikakor ni namen dodeljevanja občinskih
denarnih pomoči in je nesprejemljivo. MPJU smo pozvali, da se do dane pobude opredeli. (jt)

ODPADNE VODE IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
SOS je na pristojno ministrstvo naslovila stališča in pripombe Komisije za GJS SOS k predlogu Uredbe
o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav. Predlog uredbe je v
koliziji z Uredbo o »zamrznitvi« cen komunalnih storitev za obvezne gospodarsko javne službe,
naloge, ki bi jih naj lokalne skupnosti prevzele v okviru izvajanja obveznih gospodarsko javnih služb s
svojimi službami – izvajalci pa so »odprte« na področju zaračunavanja stroškov za izvajanje nalog pri
»Izdelavi ocene obratovanja male čistilne naprave velikosti do 50 PE. Med drugim smo opozorili na
problematiko, po kateri bi naj lokalne skupnosti na občinskih svetih potrdile »Sklep o določitvi cene
storitve obratovanja male komunalne ČN do 50 PE«. Težava nastane, ker se takšna cena ne more
uveljaviti, ker je z Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev od 28.8.2012 do 31.12.2012
zamrznjeno kakršnokoli potrjevanje cen komunale! Torej, izvajale naj bi se naloge, ki jih predlog
uredbe predpisuje, občine pa ne bodo mogle obračunati stroškov – torej bi naj izvajalci teh nalog delali
praktično zastonj. (jt)

SPREMEMBE NA PODROČJU FUNKCIONARJEV
SOS je v okviru medresorske obravnave občinam članicam posredovala predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o funkcionarjih. ZFDO je torej pripravljen v skladu z že
sprejetimi in veljavnimi rešitvami Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih (Uradni
list RS, št. 48/12), in sicer se spremembe nanašajo na: znižanje višine nadomestila funkcionarju po
prenehanju mandata na 80 odstotkov zadnje mesečne plače, ki jo je funkcionar prejel; skrajšanje časa
prejemanja nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev; ukinitev pravice do nadomestila plače
funkcionarju, če funkcija preneha pred potekom šestih mesecev od izvolitve oziroma od imenovanja
oziroma od potrditve mandata; obveznost funkcionarja, da v času prejemanja nadomestila obvešča
pristojni organ o vseh prejemkih iz naslova opravljanja dela, in sicer najkasneje v sedmih dneh po
prejetem plačilu, sicer mora funkcionar neupravičeno prejete zneske nadomestila vrniti, hkrati pa je
zagrožena kazen za prekršek. Ker s strani občin nismo prejeli nobenih pripomb, smo v tem tednu
posredovali opomnik s pozivom, da se občine članice SOS do predloga sprememb opredelite v
najkrajšem možnem času. (jt)
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ZAŠČITA ŽIVALI
Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja je bila v času priprave sprememb in dopolnitev Zakona o
zaščiti živali aktivna ves čas. Trenutno je predlog zakona v državnozborski proceduri je v fazi 1.
obravnave. DZ RS je SOS in občine pozval k oddaji pripomb in predlogov do 2. novembra 2012. Nekaj
stališč smo v okviru sekretariata SOS že zbrali. Te se nanašajo predvsem na jasno definicijo skrbnika
živali, definicijo prostoživeče mačke, poenotenje cen na nivoju države in uskladitev z občinami glede
možnosti predpisovanja prispevka.
Glede na številna opozorila SOS glede neustrezno predvidene rešitve v okviru medresorske
obravnave, je sedaj v predlogu zakona predlagana rešitev, po kateri občine lahko gospodinjstvom, ki
so zavezana za plačilo storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov, predpišejo prispevek, ki na
letni ravni ne sme presegati 1,5% minimalne bruto plače v RS. Prispevek bo lahko občina predpisala z
odlokom, štel pa se bo med prihodek občine. V kolikor imate k predlogu zakona še kakšne pripombe,
stališča in predloge, nam le te posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si, najkasneje do srede,
17.10.2012. Besedilo predloga zakona je dostopno na spletni strani SOS: Predlogi predpisov. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Tukaj lahko najdete predlog Zakona o zaščiti živali. Je v državno zborski proceduri in je v fazi 1.
obravnave.
DZ RS je SOS in občine pozval k oddaji pripomb in predlogov do 2. novembra 2012. Nekaj stališč smo
v okviru sekretariata SOS že zbrali. Te se nanašajo na jasno definiciji skrbnika živali, definicijo
prostoživeče mačke, poenotenje cen na nivoju države in uskladitev z občinami glede možnosti
predpisovanja prispevka. Glede na številna opozorila SOS glede neustrezno predvidene rešitve v
okviru medresorske obravnave, je sedaj v predlogu zakona predlagana rešitev, po kateri občine lahko
gospodinjstvom, ki so zavezana za plačilo storitve zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov,
predpišejo prispevek, ki na letni ravni ne sme presegati 1,5% minimalne bruto plače v RS. Prispevek
lahko občina predpiše z odlokom, šteje pa se med prihodek občine.
Vljudno vas prosimo za morebitna dodatna stališča in pripombe, najkasneje do srede, 17.10.2012 na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBI UREDBE O DOLOČITVI OBMEJNIH
PROBLEMSKIH OBMOČIJ
V uskladitev smo prejeli Osnutek Uredbe o spremembi uredbe o določitvi obmejnih problemskih
območij. Prosimo vas, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do 16.10.2012 na
naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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PREGLEDNIK SOS
PREGLEDNIK ZA MESEC SEPTEMBER
Za vas smo pripravili nov Preglednik za mesec september, ki ga lahko preberete s klikom tukaj.

POJASNILA MINISTRSTEV
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
MPJU in Informacijsko pooblaščenko smo povprašali, katere dokumente v zvezi z zaposlitvijo javnega
uslužbenca, lahko občina posreduje na podlagi prejete zahteve za dostop. Odgovor MPJU, odgovor
informacijske pooblaščenke.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
POPLAVNE ŠTUDIJE IN MNENJE ARSO
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 izdelali podjetji. Izdelava poplavne študije je trajala 11 mesecev in bila dokončana
aprila 2011. Po izdelavi so 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. Občini je znano, da je Inštitut za vode RS revidiral 64 poplavnih študij in na vsa podal
negativna mnenja.
Občina članica se je na SOS obrnila s prošnjo posredovanja te informacije ostalim občinam. Želijo
izvedeti, katere občine so tiste, ki se soočajo z istimi oz. podobnimi problemi, ali je teh občin res 64 ter
kakšen pristop so zavzele k rešitvi problema. Odgovore občin lahko najdete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
08.10. / SESTANEK Z MINISTROM PLIČANIČEM
8.10.2012 se bo predsednik SOS sestal z ministrom za pravosodje in javno upravo, dr. Senkom
Pličaničem, z namenom pogovora o oblikovanju zakona za uravnoteženje financ občin.
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10.10. / OBRAVNAVA ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
14. nujna seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje, kjer se bo obravnavalo predlog
Zakona o zaščiti živali, bo potekala v sredo, 10.10.2012 ob 11.30 uri v sejni sobi 212 na Šubičevi 4 v
Ljubljani. Stališča SOS bo na seji zastopala generalna sekretarka, Jasmina Vidmar.

11.10 -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 s termini.
- 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. PRIJAVA JE
OBVEZNA. Vabilo in prijavnica;

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 s prijavnico

15.10. / SESTANEK NA TEMO MRLIŠKO PREGLEDNIH SLUŽB
Skupnost občin Slovenije je na Inštitut za sodno medicino in Ministrstvo za zdravje naslovila pobudo
za skupni sestanek in pristop k reševanju problematike na področju mrliško pregledne službe.
Srečanje bo v ponedeljek, 15.10.2012. Sestanka se bodo udeležili predstavniki SOS.

28.9.2012 – 5.10.2012

9

TN št. 34

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. prijavnica

19.10. / 10. SEJA PREDSEDSTVA SOS
10. seja predsedstva SOS, na kateri si bosta med drugim, predsedovanje Skupnosti občin Slovenije
predala sedanji predsednik Leo Kremžar in bodoči predsednik dr. Ivan Žagar, bo potekala
predvidoma v petek, 19. oktobra 2012 ob 10.00 uri predvidoma v Slovenski Bistrici. Vabilo bomo
posredovali v kratkem.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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, 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

11.10. / HIDROELEKTRARNE - RAZVOJNA PRILOŽNOST ZA
SLOVENSKO ENERGETIKO IN GOSPODARSTVO
Vabimo vas, da se udeležite posveta z naslovom Hidroelektrarne - razvojna priložnost za slovensko
energetiko in gospodarstvo, ki bo v dvorani Državnega sveta potekal v četrtek, 11. oktobra od 9.30 ure
naprej. Ob zaključku predstavitev so predstavniki resornih ministrstev in lokalne oblasti vabljeni, da
se priključite okrogli mizi, ki bo obravnavala odpravo administrativnih ovir in predstavila nove
razvojne priložnosti, ki jih bodo s tovrstnimi projekti pridobili njihovi prebivalci. Vaše prijave prosimo
posredujete na naslov Mateja.Poljansek@ds-rs.si. Več o posvetu in predavateljih najdete tukaj.

28.9.2012 – 5.10.2012

10

TN št. 34

12.10. / UPRAVLJAVSKA SPOSOBNOST SLOVENSKIH OBČIN
Vabimo vas na konferenco “UPRAVLJAVSKA SPOSOBNOST SLOVENSKIH OBČIN: PRIMERI
DOBRIH PRAKS”, ki jo organizira Fakulteta za družbene vede ob podpori fundacije Friedrich Ebert
Stiftung. Konferenca bo potekala v konferenčnem centru hotela Plaza (BTC, Ljubljana) v petek, 12.
oktobra 2012 med 9.00 in 14.00 uro.
Na konferenci bodo predstavili analizo raziskav Fakultete za družbene vede na področju vodenja,
upravljanja in upravljavske sposobnosti slovenskih občin, poudarek pa bo na predstavitvi primerov
dobrih praks upravljanja slovenskih občin, ki jo bodo opravili direktorji občinskih uprav, predstavniki
pristojnega ministrstva, itd. Predviden program konference in vabilo. Udeležba na konferenci je
brezplačna ob predhodni prijavi na e-mail miro.hacek@fdv.uni-lj.si.

NOVIČKE DRUGIH
SIMBIOZ@ TUDI TO JESEN GRADI MOST MED GENERACIJAMI
S prvimi jesenskimi dnevi je vse bližje tudi projekt Simbioz@, vseslovenski medgeneracijski
prostovoljski projekt učenja veščin računalništva in mobilne telefonije za starejše. Udeleženci se bodo
poleg tega seznanili še z družbenimi omrežji in njihovo uporabo. Brezplačne delavnice se bodo
odvijale v tednu med 15. in 19. oktobrom po vsej Sloveniji.
Prijave za udeležence in prostovoljce se zbirajo še do 11. oktobra. Vsak dan je zapolnjenih več mest,
zato priporočamo, da se čim prej prijavite, saj je število udeležencev na posameznih lokacijah omejeno.
Osrednji namen akcije je omogočiti starejšim pozitivno izkušnjo z računalnikom in mobilnim
telefonom, vzbuditi in okrepiti njihovo samozavest ter jih motivirati za nadaljnje učenje in uporabo
računalnika, interneta in mobilne telefonije. Projekt želi mlade pozvati k prostovoljstvu, starejše pa
spodbuditi, da se vključijo v vseživljenjsko učenje in s tem dvignejo raven kakovosti svojega življenja.
Nova ambasadorka projekta Nataša Pirc Musar, informacijska pooblaščenka, poudarja pomembnost
tehnologije za starejše:“Starejši niso za na odpad, so del naše družbe in imajo prav tako pravico, da uporabljajo
e-storitve. Sama delam v državni upravi in vem, koliko teh storitev se da opraviti preko računalnika. Mislim, da
so mnoge storitve koristne predvsem za starejše. Ni jim treba hoditi do upravnih enot in do drugih državnih
organov, ampak lahko vse opravijo v udobju svojega doma.“
Prijave potekajo preko spletne strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888 in info točk na
Si.mobilovih izpostavah po celi Sloveniji.

BIBLIOBUS NA PRODAJ
Lavričeva knjižnica Ajdovščina zaradi nabave novega vozila v soglasju s soustanoviteljicama
knjižnice: Občino Ajdovščina in Občino Vipava daje naprodaj stari bibliobus.
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Na zaprosilo občine članice SOS objavljamo novico, ki bi
utegnila zanimati druge občine. Lavričeva knjižnica
Ajdovščina zaradi nabave novega vozila v soglasju s
soustanoviteljicama

knjižnice:

Občino

Ajdovščina

in

Občino Vipava daje naprodaj stari bibliobus. Vozilo je na
podvozju tovornjaka Iveco, leto izdelave 1995, prevoženih
ima 156.000 kilometrov. Vozilo je mogoče uporabiti za
potujočo trgovino, avtodom, mobilni otroški vrtec, mobilni
atelje ali kot ustvarjalno delavnico za potrebe otroških ali
mladinskih projektov, mobilno mehanično delavnico za moto- ali rally-dirke oziroma za prevoz
dirkalnikov, transport čebel, prevoz živali. Več podatkov in informacij najdete na strani Lavričeve
knjižnice Ajdovščina. Ponudniki naj pošljejo ponudbe do vključno petka, 12. oktobra 2012 na naslov:
Lavričeva knjižnica Ajdovščina, Cesta IV. prekomorske 1, 5270 Ajdovščina v zaprti kuverti s pripisom:
Ponudba za bibliobus. Več podatkov o bibliobusu

AKTUALNI VESTNIK KPK
Tokrat je osrednja pozornost Vestnika KPK namenjena mehanizmom uveljavljanja odgovornosti –
medtem ko so ti na državni ravni zakonsko določeni, političnega nadzorstva, ki bi vodilo v
uveljavljanje neposredne politične odgovornosti, na lokalni ravni v Sloveniji ni. Ali drugače – trenutno
je lažje odvzeti funkcijo predsedniku države kot pa županu. Po mnenju komisije, ki je na to
problematiko opozorila že večkrat, je potrebno to pravno praznino odpraviti, sicer lahko v primeru
občinskih funkcionarjev govorimo le o funkciji – brez odgovornosti za njeno opravljanje.
Kot vedno Vestnik KPK obravnava tudi aktualno domače in tuje dogajanje na področju boja proti
korupciji.

32. REDNA SEJA VLADE RS, 04.10.2012
VLADA SPREJELA PREDLOG DOGOVORA O VIŠINI POVPREČNINE ZA
LETI 2013 IN 2014
Vlada RS je sprejela Dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014 in pooblašča Ministrstvo za
finance za podpis dogovora z reprezentativnima združenjema občin.
Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o financiranju občin vlada pred predložitvijo
državnega proračuna v državni zbor sklene z reprezentativnimi združenji dogovor, s katerim se
določijo povprečni stroški za financiranje nalog iz prvega odstavka tega člena in na novo določenih
nalog občin, ki jih bodo občine začele opravljati v naslednjem proračunskem letu. Povprečni stroški za
financiranje nalog občin (v nadaljevanju: povprečnina) se ugotovijo z upoštevanjem podatkov o
tekočih odhodkih in tekočih transferih za te naloge, ki jih občine sporočajo na Ministrstvo za finance v
skladu z veljavnimi predpisi za poročanje o realiziranih proračunih občin, kar pomeni, da se
upoštevajo podprogrami, določeni v Uredbi o določitvi nalog, katerih stroški se upoštevajo pri
ugotovitvi primernega obsega sredstev za financiranje nalog občin in metodologije za izračun
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povprečnine (Uradni list RS, št. 91/07; v nadaljevanju: Uredba). Izračunana povprečnina, kot jo določa
ZFO-1 že od leta 2010 dalje presega finančne zmožnosti javnih financ v državi, zato je bila
povprečnina že v letih 2010 do 2012 določena v nižjem znesku kot je znašal izračun po ZFO-1.
Z namenom sklenitve dogovora iz drugega odstavka 11. člena ZFO-1 je bilo med Ministrstvom za
finance, Ministrstvom za pravosodje in javno upravo in Ministrstvom za gospodarski razvoj in
tehnologijo ter reprezentativnima združenjema občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin
Slovenije) organiziranih več usklajevalnih sestankov, na katerih so bila združenjem občin
predstavljena izhodišča za pripravo državnega proračuna za leti 2013 in 2014 in v okviru tega tudi
predlog za določitev povprečnine za leti 2013 in 2014. Upoštevaje makroekonomske okvire za leti 2013
in 2014 Vlada Republike Slovenije predlaga, da se z reprezentativnima združenjema občin sklene
dogovor o višini povprečnine za leti 2013 in 2014, in sicer v višini 536,00 eurov na prebivalca, kar je za
3,3 odstotka nižje od povprečnine, ki je bila določena s proračunom za leto 2012, pri čemer je potrebno,
da se pripravi zakon za uravnoteženje javnih financ za občine in nova metodologija določanja cen
komunalnih storitev. (Vir: Vlada RS, bh)

IZHODIŠČA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC OBČIN
Vlada RS je na 32. seji sprejela sklepa s katerima Ministrstvu za pravosodje in javno upravo nalaga, da
v sodelovanju z Ministrstvom za finance in ministrstvi, pristojnimi za področja nalog občin, do 1.
novembra 2012, pripravi predlog Zakona za uravnoteženje javnih financ občin. K sodelovanju se
povabi tudi združenja slovenskih občin. Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da pripravijo tudi
ostale podzakonske akte, s ciljem znižanja delovanja občin za 10%.
Z občinami je bil dosežen sporazum glede višine povprečnine za leti 2013 in 2014 (v višini 536 UER),
tako bo Ministrstvo za finance (MF) v zvezi s tem podpisalo dogovor z obema združenjema občin.
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo (MPJU) bo imenovalo delovno medresorsko skupino, ki bo
v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Združenjem občin Slovenije pripravila Zakon za
uravnoteženje javnih financ (ZUJF) za občine. Cilj omenjenega zakona za občine je za 10% zmanjšati
stroške občin. Spremembe podzakonskih aktov ministrstev, ki bodo potrebna na podlagi ZUJF za
občine, bo koordiniralo MPJU v sodelovanju z MF.

SPREJET PRORAČUNSKI MEMORANDUM IN PREDLOG PRORAČUNA
ZA LETI 2013 IN 2014
Vlada RS je sprejela Predlog Proračunskega memoranduma za leti 2013 in 2014 in Predlog proračuna
RS za leti 2013 in 2014. Osrednji cilj pripravljenih proračunov je trajno strukturno uravnoteženje javnih
financ in vzpostavitev pogojev za stabilno gospodarsko rast. Glavni cilji ekonomske in javnofinančne
politike:
- znižanje primanjkljaja države pod mejo 3 % BDP v letu 2013, skladno z zahtevami Pakta za stabilnost
in rast ter skladno s priporočili Sveta EU;
- strukturno ravnovesje javnih financ do konca leta 2015;
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- krepitev stabilnosti finančnega sektorja;
- strukturne reforme na področju trga dela in pokojninskega zavarovanja;
- spodbujanje gospodarske aktivnosti in zaposlovanja.
Več o tem na spletni strani Vlade RS. (Vir: Vlada RS, bh)

VLADA DOLOČILA BESEDILO NOVELE ZAKONA O DAVKU NA
DODANO VREDNOST
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na
dodano vrednost in ga pošilja Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejetje po
rednem postopku.
S predlagano spremembo Zakona o davku na dodano vrednost se predlaga zvišanje stopnje davka na
dodano vrednost. S spremembo bodo določene dobave blaga in storitev, ki so sedaj obdavčene po
nižji, 8,5-odstotni stopnji, obdavčene po splošni, 20-odstotni stopnji, in sicer: hrana za hišne živali;
časopisje, revije in druge periodične publikacije; čiščenje oken in čiščenje zasebnih gospodinjstev;
storitve uporabe športnih objektov; storitve javne higiene; frizerske storitve ter dobava lončnic, sadik
in rezanega cvetja. S predlagano rešitvijo se bodo zagotovila dodatna sredstva za financiranje javne
porabe, opredeljene v predlogu proračuna RS za leti 2013 in 2014. Pri pripravi predloga je bil preučen
izbor blaga in storitev, za katere se uporablja nižja stopnja DDV v drugih evropskih državah. Več o
tem tukaj. (Vir: Vlada RS, bh)

SPREJETA UREDBA O NARAVNEM REZERVATU ZELENCI
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o Naravnem rezervatu Zelenci, s katerim se nadaljuje
varovanje območja Zelencev pri Kranjski Gori, zavarovanega za naravni rezervat z Odlokom o
razglasitvi Zelencev za naravni rezervat. S tem se naprej uresničuje primarni cilj varstva narave, ki je
ohranjanje naravnih vrednot, oziroma tistih stanj in procesov v naravi, ki značilnosti naravne vrednote
pogojujejo. Po pomenu je območje Zelencev naravna vrednota državnega pomena. Uredba je obenem
ukrep za ohranitev biotske raznovrstnosti, saj ima območje Zelencev status ekološko pomembnega
območja ter posebnega ohranitvenega območja (območje Natura 2000). Velikost zavarovanega
območja in varstvenimi režim se bistveno ne spreminjajo glede na obstoječi akt. Ustanovitelja
Naravnega rezervata Zelenci sta Vlada Republike Slovenije in Občina Kranjska Gora. Uredba določa
način izvajanja ustanoviteljskih pravic in obveznosti. (Vir: Vlada RS, bh)

AKTUALNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS PUREE1
Namen sofinanciranja je vgradnja toplotnih črpalk, vgradnja sprejemnikov sončne energije, obnova in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedba energetskih pregledov ter programi informiranja
in strokovnega svetovanja. Razpisnika sta Energija plus in Elektro Maribor. Predmet javnega razpisa

28.9.2012 – 5.10.2012

14

TN št. 34

so nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in podjetnikom ter javnemu
sektorju:
-

Vgradnja toplotnih črpalk;

-

Vgradnja sprejemnikov sončne energije;

-

Obnova in izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave;

-

Izvedba energetskih pregledov;

-

Programi informiranja in strokovnega svetovanja.

Upravičenci za dodelitev nepovratnih finančnih spodbud po tem javnem razpisu so pravne osebe in
podjetniki ter javni sektor, ki imajo sedež v Republiki Sloveniji in nameravajo izvesti začetno
investicijo v projekte učinkovite rabe in obnovljive vire energije. Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 236.373,00 EUR. Višina
nepovratne finančne spodbude je 46,50 €/MWh letnega prihranka energije in je omejena z višino
prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba. Javni razpis velja
do 27.12.2012. Prvo odpiranje vlog se bo začelo izvajati najkasneje 16.10.2012, nato pa vsak drugi
delovni torek. Zadnje odpiranje bo izvedeno 28.12.2012 oziroma do objave zaključka javnega razpisa
zaradi porabe sredstev. Več tukaj.

EVROPSKA UNIJA JE RAZPISALA TEKMOVANJE ZA INOVATIVNOST V
JAVNI UPRAVI
Evropska komisija je 17. septembra 2012 objavila natečaj za najbolj inovativne javne oblasti v Evropi z
naslovom 'Evropske nagrade za inovativnost v javni administraciji'. Do devet nagrad po 100.000 evrov bo
podeljeno

uspešnim

javnim

pobudam,

ki

prinašajo

koristi

državljanom,

podjetjem

ter

izobraževalnemu in raziskovalnemu sektorju. Namen nagrade, ki je del strategije Inovativne unije, je
spodbujati in osvetliti sodobne pristope porabe javnih sredstev.
Ne obstaja že vnaprej pripravljen seznam aktivnosti, ki bi bile primerne za to nagrado. Med
morebitnimi projekti, ki bi se lahko prijavili, navajamo denimo: pobude , ki zagotavljajo pomoč
starejšim, pobude za zeleni javni prevoz, novi pristopi poklicnega usposabljanja ali spodbujanja
podjetništvo raziskovalcev. Tekmovanje je odprto vsem javnim oblastem, ki so bile ustanovljene v
državi članici EU ali v državi, ki sodeluje v okvirnem raziskovalnem programu Evropske unije. Vse
prijavljene pobude morajo potekati od enega do štirih let. Zmagovalci 'Evropske nagrade za inovativnost
v javni administraciji' bodo izbrani na podlagi štirih kriterijev, ki so: ekonomski učinek pobude; pomen
pobude v luči izzivov, s katerimi se sooča družba; izvirnost in prenosljivost ideje in namen porabe
denarne nagrade. Mišljeno namreč je, da se bo zmagovalec nagrado uporabil za povečanje in
razširjanje svoje pobude, s čimer bi se še povečala odličnost in inovativnost v javnem sektorju. Rok za
prijavo je 15. februar 2013. Zmagovalci nagrade bodo objavljeni spomladi 2013.
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KOHEZIJSKA SREDSTVA ZA ENERGETSKO SANACIJO STAVB
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za infrastrukturo in prostor v Uradnem listu razpisalo sredstva v
višini 52.000.000 EUR za sofinanciranje projektov energetske sanacije obstoječih stavb ali nadomestne
gradnje, v naslednji vsebini:
- toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken;
- sanacija sistemov in uporaba/vgradnja sodobnih tehnologij za ogrevanje, prezračevanje in hlajenje
stavb ter okolju prijaznih decentraliziranih sistemov za energetsko oskrbo s poudarkom na
kogeneraciji in rabi obnovljivih virih energije;
- samodejno spremljanje porabe (energetski monitoring), ki omogoča spremljanje kazalnikov operacije
Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave
tega razpisa (21.9.2012) še niso zaključene. Upravičenci do nepovratnih sredstev po tem javnem
razpisu so lokalne skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo sprejet lokalni energetski
koncept (LEK). Izjemoma lahko za nepovratna sredstva po tem razpisu kandidirajo tudi lokalne
skupnosti, ki LEK-a nimajo sprejetega. Okvirna višina nepovratnih sredstev evropske kohezijske
politike, ki je na razpolago za sofinanciranje operacij po tem javnem razpisu, znaša 52.000.000,00 EUR,
in sicer: v letu 2013: 30.000.000,00 EUR; v letu 2014: 15.000.000,00 EUR; v letu 2015: 7.000.000,00 EUR.
Ocenjena vrednost operacije po tekočih cenah ne sme biti nižja od 200.000,00 EUR in višja od
3.000.000,00 EUR brez DDV po tekočih cenah. S sredstvi evropske kohezijske politike bo po tem
javnem razpisu sofinanciranih 100 % javno upravičenih izdatkov operacije. Javni razpis bo odprt do
porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog je 2. november 2012 do 12. ure v glavni pisarni MzIP
(Langusova ulica 4, Ljubljana). Naslednji rok za oddajo vlog bo 31. januarja 2013 do 12. ure, morebitni
ostali roki za oddajo vlog bodo objavljeni v Uradnem listu RS in na spletni strani MzIP na naslovu
http://www.mzip.gov.si/ najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

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
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najkasneje

do

17.

oktobra

2012

obrnite

neposredno

na

elektronski

naslov:

AGRI-

GRANTS@ec.europa.eu.

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.

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
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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.

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.
Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:
• različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov,
• naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za čiščenje pitne vode,
• naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo,
• gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
• energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov,
• obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % prihranka električne energije,
• nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
• ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
• proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
• nabavo okolju prijaznih vozil.
Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: www.ekosklad.si ali na telefonski
številki: (01) 241 48 20. 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.
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MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI PRI NALAS
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS) bo ponovno organizirala sestanek
delovne skupine za energetsko učinkovitost pri NALAS, ki bo predvidoma potekal v Tirani, 26.
oktobra 2012.
Srečanje bo namenjeno nadaljevanju dela projektne skupine za energetsko učinkovitost v sklopu
trenutnega projekta in strateškem načrtovanju za regionalni program za krepitev zmogljivosti v
sklopu strategije razvoja nizkih emisij USAID. Sestanka se bo udeležil predstavnik SOS Boštjan Krajnc.
(bh)

97. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V času od 8. do 10. Oktobra se bo v Bruslju odvijalo 97. Plenarno zasedanje Odbora regij. V času
zasedanja bo potekali 10. dnevi Odprtih vrat (Open Days), katerih se bo letos udeležilo več kot 6000
predstavnikom lokalnih in regionalnih oblasti. V času odprtih vrat bo organiziranih več kot 100
delavnic in seminarjev razdeljenih v tri sklope:
-

Pametna in zelena rast za vse, spodbujanje inovacij/raziskav/razvoja

-

Podpora malim in srednje velikim podjetjem

-

Teritorialno sodelovanje

Uradno otvoritev dnevov odprtih vrat si lahko ogledate na tej povezavi v ponedeljek od 16. do 18.
ure. (mm)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
ŠTAJERSKO PREKMURSKO BUČNO OLJE PROIZVOD ZAŠČITEN V EU
Evropska komisija je 3. 10. 2012 v Uradnem listu Evropske unije objavila registracijo Štajersko
prekmurskega bučnega olja, ki je petnajsti slovenski proizvod, registriran pri Evropski Komisiji.
Predelava bučnega olja na Štajerskem in v Prekmurju je tradicionalna, kar dokazujejo zapisi o
ustanovitvi prve stiskalnice bučnega olja v Framu že leta 1750. Štajersko prekmursko bučno olje je
jedilno nerafinirano rastlinsko olje, ki je proizvedeno po tradicionalnem postopku s stiskanjem
praženih bučnih semen najboljše kakovosti z uporabo toplote in brez aditivov. Je temno zelene do
rdeče barve, z značilnim aromatičnim vonjem in okusom. Ima ugodno maščobno kislinsko sestavo, saj
vsebuje okrog 20 % nasičenih maščobnih kislin, okrog 35 % mononenasičenih maščobnih kislin in
okrog 45 % polinenasičenih maščobnih kislin. Bučno olje je bogat vir tokoferolov, saj vsebuje okrog 50
mg vitamina E v 100 g olja. V bučnem olju so prisotni tudi drugi vitamini, mikroelementi, karotenoidi,
redke aminokisline, naravno barvilo (klorofil). Sloves o Štajersko prekmurskem bučnem olju se širi
tudi izven območja Slovenije po drugih evropskih državah, ZDA, Avstraliji, Rusiji, itd., kar med
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drugim dokazuje tudi priznanje za najbolj inovativen proizvod na tekmovanju IFE07 (The
International food&drink event) v Londonu leta 2007.
Poleg Štajerskega bučnega olja 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), Kraški
zašink (ZGO), Bovški sir (ZOP). (Vir: MKO, bh)

BOJ PROTI PLAČILNIM ZAMUDAM ZA PREPREČEVANJE STEČAJEV
Plačilna nesposobnost je povzročila izgubo 450.000 delovnih mest v EU in neporavnane dolgove v
višini 23,6 milijarde evrov letno. V Evropi 57 % podjetij trdi, da imajo težave z likvidnostjo zaradi
zamud pri plačilih, kar je 10-odstotno povečanje v primerjavi z lanskim letom. Vsak dan gre po vsej
Evropi veliko malih in srednjih podjetij (MSP) v stečaj, ker njihovi računi niso plačani. Za odpravo te
škodljive navade plačilnih zamud v Evropi je podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani danes
v Rimu začel informacijsko kampanjo v vseh 27 državah članicah EU in Hrvaški. Cilj kampanje je
spodbuditi prenos direktive o zamudah pri plačilih v nacionalne zakonodaje še pred iztekom
končnega roka 16. Marca 2013. Več informacij o direktivi o zamudah (Vir: bh, EK)

REGIONALNA POLITIKA EU KOT EVROPSKI SKLAD ZA RAST
Največja vsakoletna prireditev na področju regionalne in mestne politike beleži svojo deseto obletnico
v odločilnem času. Razprave o proračunu EU prehajajo v sklepno, ključno fazo, v obravnavi so
pomembne reforme delovanja strukturnih skladov. Več kot 6 000 regionalnih predstavnikov iz vse
Evrope se bo pridružilo pozivu po močni regionalni politiki z ustreznim proračunom. Dnevi odprtih
vrat bodo pokazali, kaj vse omogoča regionalna politika EU. Po ocenah so naložbe EU omogočile
dostop do sredstev vsaj 56 000 malim in srednje velikim podjetjem, pri čemer so bila sredstva
preusmerjena na področja, na katerih so najpotrebnejša. Skupaj z Barrosovo pobudo so pripomogle k
vključitvi 460 000 mladih v programe zmanjševanja brezposelnosti. Podjetja so s podporo strukturnih
skladov EU od 2007 ustvarila 450 000 delovnih mest. Dnevi odprtih vrat bodo sooblikovali politiko
prihodnosti: predstavniki regionalne politike bodo sodelovali v več kot 100 seminarjih in delavnicah
pod geslom Evropske regije in mesta: na poti do sprememb (Europe's Regions and Cities: Making a
Difference). Osredotočili se bodo na ključne prednostne naloge naslednjega obdobja financiranja
(2014–2020); podpora malim in srednje velikim podjetjem; teritorialno sodelovanje; zagotavljanje in
ocenjevanje rezultatov za učinkovitejšo in bolj strateško politiko. (Vir: bh, EK)

POVEZOVANJE EVROPE
Na konferenci na visoki ravni v Bruslju so vodilni podjetniki in snovalci politike odločno podprli
vzpostavitev instrumenta za povezovanje Evrope, ki ga je Evropska komisija predlagala za novo
finančno obdobje Evropske unije 2014–2020. Instrument za povezovanje Evrope v vrednosti do 50
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milijard evrov bi lahko postal ključnega pomena za ciljno usmerjene infrastrukturne naložbe na
evropski ravni, kar bi zagotovilo nemoteno delovanje enotnega trga in spodbudilo trajnostno rast,
zaposlovanje in konkurenčnost v Evropski uniji. Mnogi so opozorili na obstoječe infrastrukturne
projekte, ki jih podpira Evropska unija in nedvomno kažejo prednosti in dodano vrednost
infrastrukturnih naložb na ravni EU, kot so na primer nedavno odprta elektroenergetska povezava
med Irsko in Združenim kraljestvom ali kompresorji, ki omogočajo dvosmerni pretok plina v državah
članicah Srednje in Vzhodne Evrope.
Visoko učinkovita, trajnostna in ustrezno povezana vseevropska omrežja so predpogoj za celovito
delovanje enotnega trga EU in premik k bolj trajnostnemu nizkoogljičnemu gospodarstvu. Nekateri
udeleženci konference so izpostavili tudi dopolnjevanje kohezijske politike EU z instrumentom za
povezovanje Evrope, hkrati pa poudarili pomen kohezijske politike za večjo konkurenčnost celotne
Evropske unije. Strinjali so se, da je instrument za povezovanje Evrope konkreten izraz novega načina
razmišljanja in partnerstva, ki bo zagotovilo prednosti Evropejcem v vseh državah članicah, tako
državljanom kot podjetjem, saj bodo boljše povezave olajšale delo in potovanja, povečale
konkurenčnost, pomnožile poslovne priložnosti in povečale energetsko varnost ter poskrbele, da bo
evropsko gospodarstvo postalo prijaznejše do okolja. Mnogi so izrazili željo, da bi lahko splošna
močna podpora instrumentu za povezovanje Evrope, izražena na konferenci, mobilizirala druge
pomembne zainteresirane strani in nosilce odločitev ter pozitivno vplivala na potek pogajanj v sklopu
priprav na izredno zasedanje Evropskega sveta 22. in 23. Novembra 2012, namenjeno večletnemu
finančnemu okviru. (Vir: mm, EK)
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