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NOVIČKE SOS
SESTANEK Z RESORNIMI MINISTRSTVI GLEDE NIŽANJA STROŠKOV
OBČIN
Danes, 26.10.2012 je potekal sestanek med predstavniki Skupnosti občin Slovenije, predstavniki
Ministrstva za okolje in prostor ter predstavniki Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in
šport, ki so se sestanka udeležili s precejšno zamudo. Sestanek je bil namenjen uskladitvi predlogov
zakonodajnih sprememb, ki bi občine razbremenile na stroškovni ravni.
S predstavniki ministrstva za kmetijstvo in okolje smo hitro našli skupni jezik in ustrezne kompromise
za znižanje stroškov občinam, medtem ko se zapleti pojavljajo ponovno na področju šolstva in
predšolske vzgoje. V Skupnosti občin Slovenije se zavedamo, da so ministrstva pri svojih ukrepih
vezana tudi na mnenje sindikatov, vendar obenem opažamo, da predstavniki MIZKŠ ne kažejo prav
resne pripravljenosti, da bi občinam znižali stroške. Skupnost občin Slovenije si bo še naprej
prizadevala za ugodno rešitev, ki bo občinam prinesla nižje stroške in manjše obveze. (jv)

USKLAJEVALNI SESTANEK Z MIZKŠ O ODPRTIH VPRAŠANJIH GLEDE
MUZEJEV
Skupnost občin Slovenije in Skupnost muzejev Slovenije je v dopisu pozvala Ministrstvo za
izobraževanje, kulturo in šport RS k skupnemu usklajevalnem sestanku. SOS in SMS želita na
delovnem sestanku predstaviti svoje poglede na nekatera odprta vprašanja, in sicer v zvezi s
trenutnim financiranjem pooblaščenih muzejev in glede trajne ureditve statusa le teh. Konstruktivni
dialog s predstavništvom MIZKŠ bo potekal v četrtek, 8.11.2012 ob 9.00 uri na Direktoratu za kulturno
dediščino pristojnega Ministrstva. Sestanka se bodo udeležili predstavniki sekretariata SOS. (ur)

SKUPNO NAROČILO ZA DOBAVO ENERGENTOV ZA OGREVANJE
Na prošnjo več občin smo podaljšali rok za oddajo pooblastil in podatkov za skupno naročilo
energentov za ogrevanje do torka, 30.10.2012. V kolikor ste povabilo poslano prejšnji teden
spregledali, lahko še sodelujete, če do roka pošljete skenirana pooblastila in podatke v ustrezni tabeli
po elektronski pošti na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. Do sedaj smo prejeli 109 pooblastil iz 31
občin, ostalo so šole in drugi zavodi. Vsem, ki ste poslali pooblastila se zahvaljujemo. (SK)

VODJE OBČINSKIH REDARSTEV O ZAKONU O PREKRŠKIH
V sredo so se v prostorih občin Trzin sestali članice in člani Komisije za občinsko redarsko službo. Na
sestanku so z vrhovnim državnim tožilcev razpravljali o osnutku Zakona o spremembah in
dopolnitvah zakona o prekrških. V predlogu zakona najprej zabode v oči, da bodo finančne posledice
za policijo v višini 766.000€. Stroški naj bi nastali zaradi evropske direktive v skladu katero se bo
obvestila za prekrške (v primeru, da je kršitelj tuj državljan) prevajalo v jezik kršitelja. Glede na
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dejstvo, da občinska redarstva zaznajo enako število prekrškov, bi tudi finančne posledice bile enake.
Članice in člani komisije so se prav tako zavzeli za predhodni plačilni nalog, ki bi se dodal obvestilu o
prekršku, ki pa ne bi imel pravnih posledic v primeru, da kršitelj ne poravna priložene položnice.
Praksa je, da kar 40% kršiteljev poravna položnico v roku 8 dneh (polovičko), ker pomeni, da bi se v
teh primerih zmanjšal obseg dela prekrškovnega organa. (MM)

PREDSTAVNIKI ZAŠČITE IN REŠEVANJE O DELITVI TABLET
KALIJEVEGA JODIDA
V torek so se predstavniki Komisije za zaščito in reševanje sestali s predstavniki Uprave RS za zaščito
in reševanje. Na sestanku so predstavniki SOS pripravili spisek vprašanj in dilem za pripravo načrta
prevzema in razdelitve tablet ob nesreči, ki ga izdelajo vse občine v RS. Predlagali so, da se v
Izobraževalnem Centru za zaščito in reševanje na Igu pripravi in izvede vaja na temo razdelitve tablet.
Njeni rezultati pa se nato uporabijo pri pripravi načrta prevzema in razdelitve tablet KI. Izpostavili so
dilemo komu vse se tablete razdelijo (prebivalcem občin s stalnim ali začasnim prebivališčem, šolam,
vrtcem, zavodom…), dilemo pridobivanja podatkov, pozvali so naj se določi čas delitve, ki bo
zagotavljal pravočasno zaščito prebivalcev pred učinki radioaktivnega joda, izpostavili pa so tudi
vprašanje ali se vodijo evidence o prevzemnikih tablet KI in če ne kaj ko zmanjka tablet KI za tiste, ki
so upravičeni do njih. Uprava RS za zaščito in reševanje bo v najkrajšem možnem času odgovorila na
vprašanja SOS. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
SPREMEMBE UREDBE O RAVNANJU Z (ODPADNIMI) BATERIJAMI IN
AKUMULATORJI
V usklajevanje smo prejeli Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z
baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji, ki jo najdete tukaj. Vljudno vas
naprošamo, da vaše predloge in pripombe posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si
najkasneje do 31.10.2012.

PREDELAVIA BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV IN OBDELAVA
MEŠANIH KOMUNALNIH ODPADKOV
Prejeli smo Osnutek Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in obdelavi mešanih
komunalnih odpadkov. Vljudno vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 3.11.2012.

VODENJE IN ODLOČANJE V UPRAVNEM POSTOPKU
V usklajevanje smo prejeli predlog Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v
upravnem postopku. Predlog uredbe se nanaša tudi na občine, ki so v okviru odločanja v upravnih
zadevah vezane na procesne standarde iz Zakona o splošnem upravnem postopku in izvedbenih
aktov. Prosimo vas, da osnutek predpisa pregledate in nam do ponedeljka, 05.11.2012 posredujete
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morebitne predloge, ki bi lahko vplivali na izboljšanje normativnega besedila. Pripombe in predloge
posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
SLABO VZDRŽEVANI OBJEKTI
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica z vprašanjem glede slabo vzdrževanih
objektov. Pred leti (konec 2007) je bil v okviru dopolnitev Zakona o graditvi objektov sprejet tudi 6.
člen, ki predvideva tudi možnost sprejema odloka, s katerim bi občina določila območja oziroma
objekte, za katere je zaradi slabega stanja potrebno izvesti vzdrževalna dela. Občino članico je
zanimalo ali je katera od občin sprejela odlok, s katerim bi določila območja oziroma objekte, za katere
je zaradi slabega stanja potrebno izvesti vzdrževalna dela (6. člen Zakona o graditvi objektov) oz. ali je
katera od občin sprejela soroden predpis, s katerim naj bi se zagotovila ureditev slabo vzdrževanih
objektov. Odgovore občin lahko preberete tukaj. (ur)

VREDNOTENJE NEPREMIČNIN
Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s vprašanjem glede vrednotenja nepremičnin. Za
potrebe vrednotenja nepremičnin so občine na GURS posredovale podatke o namenski rabi zemljišč iz
veljavnih prostorskih aktov. Eden od problemov, ki se je ob tem pojavil so ceste. Le-te trenutno še
nimajo posebne namenske rabe (zlasti so problematične dovozne poti do nekaj objektov, ki so v
privatni lasti) in so uvrščene v najbližjo namensko rabo, torej tudi »stavbna zemljišče za gradnjo«, kar
seveda pomeni višjo vrednost nepremičnine. V kolikor so ceste odmerjene, bi jih sicer lahko izločali
»ročno«, kar pa seveda podaljša in predvsem podraži postopek. Občino članico je zanimalo, kako so
Občine pristopile k reševanju tega problema. Odgovore občin lahko preberete tukaj. (ur)

OBČINSKI URBANISTI, IZVAJANJE SLUŽBE NUSZ
Občina članica se je obrnila na SOS z vprašanjem za posredovanje informacij. Občina članica je
zaprosila za pomoč pri iskanju kontaktov za izvajanje službe občinskega urbanista in zunanjega
sodelavca za vodenje evidence NUSZ. Ostale občine članice smo zaprosili za posredovanje podatkov o
njihovih zunanjih izvajalcih za območje Ljubljane in okolice. Odgovore občin si lahko preberete tukaj.
(ur)

ODPRTA VPRAŠANJA OBČIN
Darila ob porokah
Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila z vprašanjem glede daril ob porokah. Občino
zanima kako imate druge občine organizirano obdarovanje ob sklenitvi zakonske zveze? Ali
mladoporočencema podarite še kakšno simbolično darilo in kakšno? Odgovore na vprašanje je možno
posredovati do 30.10.2012 na elektronski naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si.
Civilna zaščita in požarna varnost v Sloveniji
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Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s prošnjo po posredovanju podatkov. Občino
zanima kako sta civilna zaščita in požarna varnost organizirani po posameznih občinah v Sloveniji.
Ali so gasilci, strokovni delavci za civilno zaščito zaposleni v občinskih upravah ali so zaposleni v
državnih zavodih ali morda v zvezah društev? Informacije nam lahko posredujete do 2.11.2012 na
elektronski naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
07.11. / NACIONALNI FORUM SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
Eim, Center razvoja človeških virov in Fundacija PRIZMA v
sodelovanju s Slovenskim forumom socialnega podjetništva in
Skupnostjo občin Slovenije organiziramo Nacionalni forum
SOCIALNA PODJETJA – POSPEŠEVALEC LOKALNEGA RAZVOJA, Sodelovanje
javnega, zasebnega in socialno podjetniškega sektorja - Izzivi in priložnosti. Nacionalni forum bo
potekal v Mariboru, 7. Novembra 2012 v Hotelu CITY.
Skupnost občin Slovenije bo na nacionalnem forumu socialnega podjetništva predstavljal njen
predsednik, dr. Ivan Žagar.
Tukaj najdete vabilo, program nacionalnega foruma, prijavnico ter kratek opis projekta COOP.
Prijavite se lahko tako, da prijavnico pošljete po elektronski pošti na info@center-rcv.org, ali izpolnite
elektronsko prijavnico na povezavi tukaj. Prijave se zbirajo do 5. novembra 2012.

08.11. / SESTANEK NA TEMO PRIHODNOSTI MUZEJEV
8.11.2012 bo na MIKZŠ potekal sestanek med pedstavniki SOS in ministrstvom za izobraževanje,
znanost, kulturo in šport na še vedno odprto problematiko muzejev lokalnih skupnosti glede
nadaljnjega financiranja občinskih muzejev, ki jim je Vlada RS pred skoraj tremi leti podelila
pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev. Odprto vprašanje se nanaša tudi na trajno
ureditev njihovega statusa.

08.11. / SESTANEK NA TEMO SANITARNIH OBDUKCIJ
8.11.2012 bo v prostorih Inštituta za sodno medicino potekal sestanek med predstavniki SOS, ISM in
Ministrstva za zdravje na temo mrliško pregledne službe v RS in problematike plačevanja sanitarnih
obdukcij, s katero se srečujejo občine.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
29.10. / PREDSTAVITEV SPREMEMB NATURA 2000
Predstavitev sprememb Nature 2000 bo v organizaciji Ministrstva za kmetijstvo in okolje potekalo v
ponedeljek, 29. oktobra od 8.00 do 11.00 ure na Agenciji RS za okolje v Ljubljani (Vojkova cesta 1b, 5.
nadstropje). Vabilo
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30.10. / UVELJAVITEV NAČELA KRATKIH VERIG V SISTEMU JAVNEGA
NAROČANJA
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v soorganizaciji z Občino Slovenske Konjice organizira prvo
regijsko konferenco na temo Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in
živil v javnih zavodih. Konferenca bo v torek, 30. oktobra 2012 s pričetkom ob 10.30 uri v Domu
kulture, Mestni trg 4, 3210 Slovenske Konjice. Vabilo in program

06.11. / POSVET DANES ZA JUTRI - MEDGENERACIJSKE KOOPERATIVE
Vabimo vas k udeležbi na brezplačnem posvetu "Danes za jutri", ki bo potekal 6. novembra 2012 v
Grand Hotelu Union, Ljubljana, Konferenčna dvorana. Posvet je namenjen spoznavanju bivalnih,
poslovnih medgeneracijskih kooperativ kot investiciji v varno starost. Cilj posveta je omogočiti
soočenje mnenj o možnih oblikah medgeneracijskega sodelovanja pri aktiviranju slabo izkoriščenih
stanovanjskih in kmetijskih površin v obliki zadružnih poslovnih modelov, ki povezujejo
medgeneracijske interese. Združujemo se in investiramo tudi v medgeneracijske kooperative, da bi
zagotovili nova delovna mesta za mlade, za varnejšo starost. Pokrovitelj posveta: predsednik
republike Slovenije dr. Danilo Turk.
Obvezne kotizacije ni, zirajo pa prostovoljne prispevke. Udeleženi se lahko prijavijo po elektronski
pošti na naslov: info@gsd.si, info@fsp.si, majda.buda @gsd.si ali po pošti na Zavod GSD, Mala ulica 8
1000 Ljubljana, T: 01 434 2660, F: 01 434 3664. Vabilo s programom

PLAČLJIV OGLAS
15-16.11. / POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI
Gospodarska

zbornica

Slovenije

že

triindvajsetič

zapored

organizira največji in najpomembnejši nepremičninski dogodek v
Sloveniji - posvet POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI.
Posvet bo potekal 15. in 16. novembra v Kongresnem centru
Portus v Portorožu. Na posvetu se bodo zbrali akademski
strokovnjaki

s

področja

nepremičnin,

strokovnjake

drugih

uporabnih veščin pri poslovanju z nepremičninami, predstavniki
izvršilne in zakonodajne oblasti, predstavniki lokalnih skupnosti,
razvijalci projektov, investitorji, gradbinci, inženirji, upravniki,
nepremičninski posredniki, pooblaščeni ocenjevalci vrednosti,
sodni izvedenci in cenilci ter drugi, ki jih ta tema zanima. 23.
posvet poslovanje z nepremičninami je odlična priložnost za srečanje in izmenjavo mnenj in izkušenj
med udeleženci posveta. Do začetka posveta bodo prijavljeni udeleženci prejeli tudi uporabniško ime
in geslo za dostop do zaprtih strani posveta na spletni strani: www.posvetnepremicnine.si. Za zabavo
pred plesom pa bo poskrbel znani stand-up komik Tin Vodopivec.
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Kotizacija za 2-dnevno udeležbo znaša 384€ z DDV na udeleženca in vključuje: udeležbo na posvetu,
zbornik in ostale materiale, potrdilo o udeležbi, postrežbo v odmorih, kosilo prvi dan posveta in
svečano večerjo. Kotizacija za 1-dnevno udeležbo znaša 228€ z DDV na udeleženca in vključuje:
udeležbo na posvetu, zbornik in ostale materiale, potrdilo o udeležbi in postrežbo v odmorih. Možno
je doplačilo za četrtkovo kosilo in svečano večerjo z zabavnim programom. Doplačilo za svečano
večerjo z zabavnim programom za enodnevne udeležence in spremljevalce znaša 50€ z DDV. V
primeru, da se bo prijavilo več oseb iz ene občine vam Gospodarska zbornica Slovenije zagotavlja 10%
popust za drugega in vse naslednje udeleženec iz iste organizacije.
Program in informacije o posvetu najdete na www.posvetnepremicnine.si. Kliknite tukaj za več
informacij o kotizaciji, cenah in popustih. Kliknite tukaj za prijavnico na Posvet.

NOVICE DRUGIH
SIMBIOZ@ ZAKLJUČILA Z BREZPLAČNIMI DELAVNICAMI
Zaključil se je projekt Simbioz@, ki je z brezplačnimi
delavnicami za učenje veščin računalništva in mobilne
telefonije že drugo leto zapored povezal Slovenijo. Delavnic
se je udeležilo 5033 udeležencev in 3250 prostovoljcev,
potekale pa so na 300 lokacijah. Poleg osnov računalništva
in interneta, so udeleženci letos spoznali tudi Facebook in
mobilno telefonijo. Pobudnik projekta je Zavod Ypsilon.
Brezplačne računalniške delavnice so se v dopoldanskem in popoldanskem času izvajale v 300
Simbioz@ učilnicah po vsej Sloveniji. Izmed vseh prijavljenih Simbioz@ učilnic, jih je 60% sodelovalo
že lani, 40% se jih je letos na novo priključilo k projektu. Med udeleženci so prevladovale ženske, tečaj
jih je obiskovalo kar 67 %. Moških je bila tretjina. Povprečna starost udeležencev je 64 let,
prostovoljcev 23 let. Svoje vrstnike je poučevalo tudi 36 upokojencev. Še nekaj zanimivih podatkov:
najstarejša udeleženka je imela 93 let, najmlajši prostovoljci – bilo jih je kar 17 – so stari 10 let. Največ
lokacij in s tem tudi največ prostovoljcev in udeležencev smo imeli v osrednjeslovenski regiji,
podravski regiji in gorenjski regiji.
Simbioz@ je tudi letos poskrbela za zadovoljne in samozavestne udeležence delavnic. Anketo, ki so
izvedli po delavnicah, je pokazala, da je bilo na Simbioz@ delavnicah kar 93,1% zadovoljnih
udeležencev, 95,4% udeležencev pa po končanih delavnicah bolj samozavestno sede pred računalnik.
(Vir: Simbioz@, bh)

MGRT ODOBRILO POVIŠANJE VREDNOSTI RAZPISA ZA SPODBUJANJE
TUJIH NEPOSREDNIH INVESTICIJ
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odobrilo povišanje vrednosti Javnega razpisa za
spodbujanje tujih neposrednih investicij v Sloveniji, ki ga izvaja Javna agencija RS za podjetništvo in
tuje investicije (Japti). Po besedah ministra mag. Radovana Žerjava je bil odziv na razpis večji, kot so
bila prvotno predvidena razpisana sredstva. In ker je bil pokazan velik interes za tuje neposredne
investicije, se je ministrstvo na pobudo ministra mag. Žerjava odzvalo fleksibilno in se maksimalno
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potrudilo, da je zagotovilo dodatna sredstva za njihovo podporo. Vrednost razpisa je povišana na
6.230.000 evrov, s tem pa bo omogočeno sofinanciranje vseh investicijskih projektov, ki so bili na
javnem razpisu pozitivno ocenjeni. Gre za 15 investicijskih projektov, od tega gre pri šestih projektih
za prvi vstop tujega investitorja na slovenski trg. Skupna vrednost investicijskih projektov znaša 36,5
milijona evrov, projekti pa bodo najkasneje v treh letih od zaključka investicije ustvarili 507 novih
delovnih mest. (Vir: MGRT, bh)

35. REDNA SEJA VLADE RS, 25.10.2012
JAVNA AGENCIJA SPIRIT SLOVENIJA
Vlada RS je na seji sprejela Sklep o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za spodbujanje
podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma. Namen javne agencije je promocija
slovenskega gospodarstva, promocija Slovenije kot turistične destinacije, razvoj podjetništva ter
spodbujanje inovativnosti, tehnološkega razvoja, tujih investicij in internacionalizacije podjetij. Svet
agencije in direktor agencije bosta organa agencije. (Vlada, ur)

SPREMENJENI IN DOPOLNJENI UREDBA O NEPOSREDNIH PLAČILIH
V KMETIJSTVU IN UREDBA O POMOČI OB NEPREDVIDLJIVIH
DOGODKIH V KMETIJSTVU
V predlogu Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o neposrednih plačilih v kmetijstvu so
določeni upravičenci, pogoji in višina sredstev za predplačila neposrednih plačil v kmetijstvu za leto
2012. S predplačili se izplačajo kmetijska gospodarstva, ki so v letu 2012 utrpela največjo škodo zaradi
suše. V Uredbi o spremembah in dopolnitvah Uredbe o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v
kmetijstvu so določene vrste ukrepov, upravičenci, pogoji in postopki dodelitve finančne pomoči za
izboljšanje ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev. Namen izvajanja ukrepa je podpora
kmetijskim gospodarstev zaradi poslabšanja ekonomskih razmer pri pridelavi vrtnin zaradi zimske
pozebe. (Vlada, ur)

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRTI
Vlada RS,po seznanitvi s poročilom o realizaciji aktivnosti pri pripravi DPN, nalaga MzIP, MKO,
MZIKŠ in MPJU, da ji do 30.11.2012 poročajo glede realizacije ukrepov, ki jim jih je Vlada RS naložila
14.6.2012. Seznanila se je tudi s časovnicami priprave posameznih DPN, aktivnostmi pri pravi le teh,
nosilci posameznih nalog, zadolžitvah le teh in odgovornostjo za realizacijo. Vlada RS se je strinjala,
da se zaključi postopek priprave DPN, kot so navedeni v poročilu in iz razlogov navedenih v poročilu.
(Vlada, ur)

POTRJENA PRERAZPOREDITEV PRAVIC PORABE MGRT
S prerazporeditvijo znotraj finančnega načrta MGRT se zagotavljajo manjkajoča sredstva za izvedbo
zakonsko obveznih nalog v skladu s 21. členom ZFO-1 št. 410-227/2011/2. Za prijavo načrtov porabe
sofinanciranja investicij posebnega pomena za zadovoljevanje skupnih potreb in interesov prebivalcev
občin, so bile povabljene tudi občine, ki so že sofinancirane s strani državnega proračuna.
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Prerazporeditev je potrebna, ker gre za EU projekte pri MGRT in EU ter druge projekte drugih
ministrstev in so v osnovi financirana iz drugih proračunskih politik. (Vlada, ur)

AKTUALNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS PETROL-URE
Petrol je razpisal nepovratne finančne spodbude za izvedbo uvajanja sistemov upravljanja z energijo.
Namen razpisa je spodbujanje izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in/ali uporabe sistemov
upravljanja z energijo. 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 regulacija in upravljanje z energijo in uvedbo standarda SIST EN 16001
oz. ISO 50001. Na javnem razpisu lahko sodelujejo javni sektor in nevladni sektor, ki ga v skladu s tem
razpisom predstavljajo samoupravne lokalne skupnosti, javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove
in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ter podjetja/industrija, ki imajo sedež v
Republiki Sloveniji. Skupna višina sredstev za finančne spodbude za namene, ki so predmet tega
javnega razpisa, znaša 100.000,00 EUR. Rok za oddajo je do porabe sredstev ali 30.10.2012. Več tukaj.

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
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 je začelo izvajati 16.10.2012, nato pa bo potekalo vsak drugi delovni
torek. Zadnje odpiranje bo izvedeno 28.12.2012 oziroma do objave zaključka javnega razpisa zaradi
porabe sredstev. Več tukaj.
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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. Več o razpisu s klikom
tukaj.

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
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porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog je 2.11.2012 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.

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 so začeli odpirati 1. 8. 2012 ob 8.30, nato pa 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 nadalje pa vsake 4 mesece prvo
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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 O PRIHODNOSTI FISKALNE DECENTRALIZACIJE
Med 1. in 2. Novembrom bo NALAS organiziral mednarodno konferenco z naslovom Prihodnost
fiskalne decentralizacije v jugovzhodni Evropi, ki bo potekala v Budvi, Črna Gora. Dogodek poteka v
sodelovanju z Ministrstvom za finance Črne gore in Zvezo občin Črne gore.
Konferenca bo posvečena obveznostim, ki jih nalaga Evropska listina o lokalni samoupravi z
namenom približevanja tem načelom v jugovzhodni Evropi. Namen konference je razprava o
strategijah in globljem razumevanju izzivov in priložnosti, s katerimi se sooča regija v iskanju pravega
načina za financiranje projektov in dejavnosti trajnostnega lokalnega razvoja. Na konferenci
pričakujejo več kot 100 udeležencev, med drugim tudi predstavnike ministrstev za finance iz regije,
župane, predstavnike lokalnih oblasti, združenja občin, občinske finančne strokovnjake, raziskovalce,
ekonomiste, finančne nadzornike, upravljavce infrastrukture, ipd. Prav tako bo zagotovljen prostor za
Dialog med ministrstvi za finance in združenji lokalnih oblasti glede finančnih potreb lokalnih oblasti.
Konferenca naj bi spodbudila regionalno medvladni dialog o shemah financiranja in mehanizmi za
krepitev procesa fiskalne decentralizacije v jugovzhodni Evropi. Stališče Skupnosti občin Slovenije do
predmetne tematike bosta zastopala Vilma Milunovič (strokovnjakinja za finance Mo Koper) in Anton
Peršak, ki je tudi podpredsednik mreže NALAS. Več o tem na spletni strani NALAS.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KOMISIJA PREDLAGA NOV SKLAD ZA EVROPSKO POMOČ N AJBOLJ
OGROŽENIM
Evropska komisija je predlagala ustanovitev Sklada za pomoč najbolj ogroženim v EU. Ta bo podprl
programe držav članic z zagotavljanjem hrane najbolj ogroženim ter oblačil in drugega osnovnega
blaga brezdomcem in materialno prikrajšanim otrokom. O odobritvi predloga bosta zdaj odločala
Evropski parlament in Svet ministrov Evropske unije.
Komisija je za Sklad v obdobju 2014–2020 predvidela proračun v višini 2,5 milijarde EUR kot del
predloga za večletni finančni okvir, sprejetega junija 2011 (glej IP/11/799). Države članice bodo
pristojne za plačilo 15 % stroškov nacionalnih programov, preostalih 85 % pa bo zagotovil Sklad.
Predlog bo nacionalnim organom omogočil znatno fleksibilnost pri načrtovanju in zagotavljanju
pomoči v skladu z nacionalnimi programi. Za določitev natančnih meril za dodeljevanje pomoči bodo
odgovorne države članice ali celo partnerske organizacije, saj najbolje vejo, kako uporabiti pomoč
glede na lokalne potrebe. Partnerske organizacije, ki so pogosto nevladne organizacije, bodo
odgovorne za razdeljevanje hrane ali blaga najbolj ogroženim. Da bi dosegli cilje Sklada v zvezi s
socialno kohezijo, partnerske organizacije najbolj ogroženim ne bodo zagotavljale samo materialne
pomoči, ampak bodo opravljale tudi osnovne dejavnosti za njihovo socialno vključevanje. Sklad bo
lahko podprl tudi take spremljevalne ukrepe. Nacionalni organi bodo lahko s pomočjo Sklada
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nakupili hrano ali blago ter ju dali na voljo partnerskim organizacijam ali pa bodo partnerskim
organizacijam zagotovili finančna sredstva v ta namen. Predlog predvideva tudi možnost uporabe
hrane iz intervencijskih zalog, če te obstajajo. (Vir: EK)

EK POLJSKO IN SLOVENIJO PRIJAVILA SODIŠČU ZARADI
NEPOPOLNEGA PRENOSA PREDPISOV EU
Evropska komisija je Poljsko in Slovenijo prijavila Sodišču Evropske unije, ker nista v celoti prenesli
pravil notranjega energetskega trga EU. Poljska je direktivo o električni energiji prenesla le delno,
Slovenija pa ni v celoti prenesla niti direktive o električni energiji niti direktive o zemeljskem plinu.
Omenjeni direktivi so morale države članice prenesti do 3. marca 2011.
Komisija zahteva, da Sodišče Poljski naloži kazen v višini 84378,24 EUR na dan, Sloveniji pa v višini
10287,36 EUR na dan za vsako od obeh neprenesenih direktiv. Kazni odražata tako trajanje kot tudi
resnost kršitev. Če bo Sodišče pritrdilo zahtevi Komisije, bosta morali toženi državi kazen plačevati od
datuma izreka sodbe do zaključka prenosa direktiv. Končno višino dnevnih kazni bo določilo Sodišče.
Komisija je Slovenijo in Poljsko na nepopoln prenos omenjenih direktiv v teh državah opozorila s
pisnima opominoma, poslanima septembra oziroma novembra 2011. Obrazloženo mnenje je bilo
Sloveniji poslano junija 2012. Kljub tem postopkom omenjeni državi zadevnih direktiv še vedno nista
prenesli v celoti. Zadevni direktivi iz tretjega svežnja o notranjem energetskem trgu sta: Direktiva o
skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom (2009/73/ES) in Direktiva o skupnih pravilih
notranjega trga z električno energijo (2009/72/ES). (Vir: EK)

OB VEČJIH ZAMUDAH POTNIKI UPRAVIČENI DO ODŠKODNINE
Če potniki prispejo v končni namembni kraj tri ure ali več po načrtovanem času prihoda, lahko od
letalske družbe zahtevajo pavšalno odškodnino, razen če so za zamudo krive izredne razmere. Pravo
Unije1 določa, da lahko potniki v primeru odpovedi leta prejmejo pavšalno odškodnino v skupnem
znesku od 250 do 600 EUR. Sodišče je v sodbi Sturgeon2 ugotovilo, da je mogoče potnike, katerih let je
imel zamudo, glede njihove pravice do odškodnine primerjati s potniki, katerih let je bil odpovedan.
Sodišče je tako razsodilo, da lahko potniki, če so prispeli v končni namembni kraj tri ure ali več po
prvotno načrtovanem času prihoda, od letalske družbe zahtevajo pavšalno odškodnino, razen če so za
zamudo krive izredne razmere. (Vir: EK)

SPREMEMBA PRORAČUNA EU ZA EVROPSKE ŠTUDENTE,
ZNANSTVENIKE, NVO, PODJETJA IN REGIJE
Evropska komisija je sprejela spremembo proračuna, da bo lahko izpolnila svoje pravne obveznosti do
upravičencev do finančnih sredstev EU. Komisija zdaj, ko ima popolnejše podatke o izvrševanju
proračuna v letu 2012, ocenjuje, da je potrebnih dodatnih 9 milijard evrov za pokritje prejetih računov
ter za spoštovanje pogodbenih in zakonskih obveznosti, predvsem na področjih, bistvenih za rast in
delovna mesta v Evropi.
Program Erasmus potrebuje dodatnih 90 milijonov evrov in obstaja tveganje, da bo treba znatno
zmanjšati število mest, ki so na voljo študentom, ali pa znižati štipendije. To bo seveda najbolj
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prizadelo študente, ki izhajajo iz socialno šibkejših okolij. Za raziskovalne programe Komisija
potrebuje dodatnih 423 milijonov evrov, deloma tudi za to, da bo lahko pravočasno izvršila plačila in
se izognila zamudnim obrestim. Drugi del tega dodatnega financiranja je namenjen pokritju plačil
predfinanciranja projektov, za katere so že bili podpisani sporazumi. Neupoštevanje rokov bi
pomenilo preložitev začetka projektov, ki so bistvenega pomena za prihodnjo konkurenčnost Evrope
v globaliziranem svetu. Najvišji zneski so potrebni za evropske regije v okviru kohezijske politike in
razvoja podeželja: približno 8,3 milijarde evrov dodatnih plačil. Vsi ti projekti izboljšujejo življenje
državljanov EU z omogočanjem boljšega usposabljanja, boljših poklicnih možnosti ali z ustvarjanjem
prometne in energetske infrastrukture. Vpliv te spremembe proračuna na prispevke držav članic EU
bodo seveda ublažili povečani prihodki v proračun EU iz drugih virov: 3,1 milijarde evrov dodatnih
prihodkov zlasti od glob na področju politike konkurence in drugih kazni. Neto učinek za države
članice torej znaša 5,9 milijarde evrov. (Vir: EK)
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