ČESTITAMO
JANKO KOPUŠAR NOVI ŽUPAN ŠMARTNEGA OB PAKI
V Šmartnem ob Paki so izbirali novega župana, ki je prejel zaupanje 70,59 odstotka volivcev. Izbrali so
dozdajšnjega podžupana Janka Kopušarja, kateremu ob izvolitvi iskreno čestitamo. Janko Kopušar je
v svojem volilnem programu zapisal, da bo nadaljeval delo svojega predhodnika in si prizadeval, da
bo občina izkoristila vse svoje razvojne potenciale ter omogočila prijetno sobivanje in počutje vseh
občanov. Novopečenemu županu tudi v Skupnosti občin Slovenije želimo veliko uspeha pri
županovanju.
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SESTANEK GLEDE UREDBE ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN
15.11.2012 je na Ministrstvu za finance potekal delovni sestanek za uskladitve sprememb Uredbe o
metodologiji za določitev razvitosti občin. Sestanka so se udeležili predstavniki SOS, ZOS, MIZKŠ,
predstavniki UMAR in MGRT. S strani SOS so občine članice zastopali Leo Kremžar, Zvonko
Fištravec, Milica Simonič Šteiner in Marija Kaučič.
Uvodoma je predstavnica MF predstavila razloge za spremembo uredbe, saj je potrebno ažurirati
obdobja za izračun koeficienta razvitosti občin, ažurirati je potrebno pristojne organe, določiti novo
obdobje veljavnosti oz. uporabe uredbe, ter se dogovoriti o načinu določitve koeficienta razvitosti za
po nastanku najmlajše občine, kar je v tem trenutku nemogoče, saj občine še nimajo podatkov za
triletno obdobje. Predstavnica UMAR je pojasnila kateri kriteriji so se upoštevali pri izračunu vse
devetih kazalcev, še posebej je poudarila, da so tokrat upoštevani najnovejši podatki Statističnega
urada RS za izračun kazalnika pri oskrbljenosti z dobrinami in storitvami javnih komunalnih služb
(delež prebivalcev, ki imajo priključek na javno kanalizacijo), saj so tokrat upoštevani podatki iz leta
2011. Ker predstavniki občin predhodno niso prejeli izračuna, pač pa le metodologijo za določitev
razvitosti občin, so prisotni podali pobudo, da ministrstvo za finance objavi na spletu celotne izračune
za določitev razvitosti občin. Predstavnik MIZKŠ pa je predlagal, naj občine sporočijo morebitne
spremembe, ki bi jih odkrili pri pregledu izračunov kazalnikov pri opremljenosti s kulturno
infrastrukturo, da bodo lahko tudi te podatke takoj ažurirali.
Na sestanku je bilo dogovorjeno, da se bo v predlog uredbe dodal nov člen, ki bo določal kateri
koeficient razvitosti velja za novonastale občine. Uredba bo ostala veljavna za obdobje dveh let, torej v
letih 2013 in 2014. Predstavniki obeh ravni odločanja so se dogovorili, da bosta obe reprezentativni
združenji pregledali materiale in pisno potrdili spremembe, dogovorjene na sestanku, ko bosta prejeli
popravljeno uredbo. (bh)

OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA SOCIALNEGA VARSTVA ZA
OBDOBJE 2013-2020
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve prejelo osnutek
Nacionalnega programa socialnega varstva za obdobje 2013-2020, ki opredeljuje osnovna izhodišča za
razvoj sistema, cilje in strategije razvoja socialnega varstva, določa mrežo javne službe
socialnovarstvenih storitev in javnih socialnovarstvenih programov in opredeljuje način njegovega
izvajanja in spremljanja ter odgovornost posameznih akterjev na različnih nivojih. S strani občin članic
smo prejeli pobude, predloge in stališče glede osnutka NPSV, katere smo posredovali MDDSZ in jih
pozvali, da se do predlaganih predlogov opredelijo. (ur)

ZELENI RAZVOJNI PREBOJ
Skupnost občin Slovenije se je kot partnerska organizacija pridružila kampanji Za zeleni razvojni
preboj. Skupaj s 127 partnerji (med katerimi sta tudi že dve občini članici SOS) in 4380 podpisniki

9.11.2012 – 16.11.2012

TN št. 39

(med katerimi so tudi župani občin članic SOS) naslavljamo na vlado pobudo Za zeleni razvojni
preboj. Od vlade pričakujemo, da bo novo Strategijo razvoja Slovenije, ki bo določila smer razvoja
naše države za obdobje 2014-2020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov,
usmerila v zeleni razvojni preboj in s tem Sloveniji omogočila, da polno izkoristi svoje potenciale in
strateške razvojne priložnosti. Strategija naj vključuje vitalne programe na sedmih družbeno
pomembnih področjih: prehranska samooskrba, vrednostna veriga lesa, energetska prenova stavb,
prehod na obnovljive vire energije, posodobitev železniškega omrežja in javnega prevoza, učinkovita
raba naravnih virov in zeleni turizem.
V kolikor tudi v vaši občini podpirate takšno smer razvoja, vas vabimo, da se pridružite tako, da
izpolnite Pristopno izjavo (datoteka .doc) >>> in izpolnjeno skupaj z grbom občine pošljete na naslov:
info@tretjiclen.si Pozivu se lahko pridružite tudi z osebnim podpisom na tej povezavi. (sk)

SPREJETA UREDBA O METODOLOGIJI ZA DOLOČITEV CEN GJS
VARSTVA OKOLJA
Vlada RS je na 37. redni seji sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje se je
intenzivno posvetovalo in usklajevalo s Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem občin Slovenije,
Zbornico komunalnega gospodarstva, Obrtno zbornico Slovenije in posameznimi izvajalci
gospodarskih javnih služb ter njihove pripombe smiselno umestilo v uredbo. Več s klikom tukaj. (bh)

VČERAJ NA KULTURI O FINANCIRANJU MUZEJEV
Včeraj, 15.11.2012 je na ministrstvu za kulturo potekal sestanek predstavnikov Ministrstva za kulturo,
Skupnosti občin Slovenije in Skupnosti muzejev Slovenije. Ministrstvo za kulturo namreč (še) ni
objavilo poziva za oddajo programov muzejem, ki bi prejeli pooblastilo. Veljavnost pooblastil, ki so
bila podeljena muzejem za opravljanje državne javne službe na osnovi javnega razpisa in dodatnih
postopkov, se namreč izteče 31.12.2012. Po zagotovilih ministrstva naj bi javni poziv bil objavljen v
prihodnjem tednu, prav tako pa naj bi bil do konca leta 2012 v zakonodajno proceduro vložen
amandma za spremembo 139a člena Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki predvideva prenos nalog
javne službe varstva premične dediščine na občine. V planu ministrstva za kulturo je tudi
racionalizacija muzejev. S slednjim se po besedah Komisije za kulturo SOS, strinjajo tudi v Komisiji za
kulturo Skupnosti občin Slovenije. (jt)

PREDLOG PRAVILNIKA O DOLOČANJU ZEMLJIŠČ ZA GRADNJO
MzIP je na Skupnost občin Slovenije posredovalo predlog Pravilnika o določanju zemljišč za gradnjo,
ki določa način določitve zemljišč za gradnjo stavb za namene množičnega vrednotenja nepremičnin.
Izdaja se na podlagi 7. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin. Predlog Pravilnika smo
posredovali Občinam članicam in Komisiji za prostor. Po prejemu predlogov, pripomb in stališč je
Skupnost občin Slovenije le to posredovala pristojnemu ministrstvu. (ur)

PODPIS IN VRAČILO POGODB ZA DOBAVO ELEKTRIČNE ENERGIJE
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S strani Elektro Celje Energija smo bili obveščeni, da so sodelujoče občine v javnem razpisu za dobavo
električne energije v podpis prejele posamične pogodbe, na osnovi katerih bodo izvedli zamenjavo
bilančnih skupin in pričeli z dobavo v skladu z razpisanimi zahtevami. Zato občine, ki so sodelovale v
javnem razpisu pozivamo, da v najkrajšem možnem roku dobavitelju električne energije posredujete
podpisane pogodbe, saj se v nasprotnem primeru lahko zgodi zamik pri dobavi električne energije.
(sk)

PREDSTAVITEV SLOVENSKEGA PREDSTAVNIŠTVA EVROPSKE
KOMISIJE IN PARLAMENTA V SLOVENIJI
Predstavništvo Evropske komisije in Evropskega parlamenta v Sloveniji v sodelovanju s Skupnostjo
občin Slovenije in Združenjem občin organizira obisk evropskih institucij. Evropska komisije bo tako v
času od 21. do 23. novembra v Bruselj odpeljala 25 predstavnikov občin, ki bodo spoznali delo
Evropske komisije, Evropskega parlamenta ter Odbora regij. V okviru obiska se bodo predstavniki
občin sestali s Komisarjem Potočnikom, seznanili se bodo s programom dela Evropske komisije v letu
2013, spoznali bodo program Evropa za državljane ter programom natura. Prav tako bodo v času
obiska imeli sestanek na temo kohezijske politike v naslednji finančni perspektivi. (mm)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK AKCIJSKEGA NAČRTA UPRAVLJANJA POPULACIJE VOLKA
V obravnavo smo prejeli Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije volka (Canis lupus) v
Sloveniji za obdobje 2012-2017. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na naslov
info@skupnostobcin.si najkasneje do 10.12.2012. Osnutek Akcijskega načrta upravljanja populacije
volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012-2017 lahko preberete s klikom na povezavo.

NOVOSTI JAVNEGA RAZPISA ZA UKREP 322
Tukaj najdete dopis glede objave 8. javnega razpisa iz naslova ukrepa 322 Obnova in razvoj vasi. Ker
se uvaja glede na situacijo nekaj sprememb vas prosimo, da se do zapisanega opredelite na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 22.11.2012. Pripombe občin članic bomo
posredovali na ministrstvo.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
PRAVILNIK ZA UPRAVLJANJE IN UPORABO ŠPORTNO REKREACIJSKEGA CENTRA
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, ki se nanaša na Pravilnik za upravljanje in
uporabo ŠRC. Zaprosili smo občine članice, da nam posredujejo informacije. Občina članica pripravlja
Pravilnik za upravljanje in uporabo športno – rekreacijskega centra, katerega del je tudi cenik za
uporabnino igrišč. V zvezi s tem je Občino zanimalo ali imajo občine mogoče kakšen primer, na
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kakšen način se lahko v celoti oprosti plačilo uporabnine nogometnega društva, ki ima sedež v občini?
Ali je to zakonsko dovoljeno? Odgovore si lahko preberete tukaj.

AKTUALNA POVPRAŠEVANJA OBČIN
PRITOŽBA V ZVEZI S PLAČILOM KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov v
primeru pritožbe v zvezi s plačilom komunalnega prispevka. Vljudno Vas naprošamo za pomoč. In
sicer: stranka je v letu 1996 zaprosila za spremembo prostorskega plana, čemur je bilo ugodeno v letu
1998. V letu 1997 je stranka zaprosila za dovoljenje položitve vodovodnega in elektro priključka na
svojo parcelo. Leta 1997 je pridobil soglasje za položitev vodovodnega in elektro priključka, preko
občinske parcela na svojo parcelo. Stranka je pritožbi priložila soglasje cestnega priključka na lokalno
cesto iz katerega izhaja, da ne nadomešča gradbenega dovoljenja in da soglasje velja 6 mesecev.
Stranka je stanovanjsko stavbo zgradila v letu 1998 brez ustreznega gradbenega dovoljenja. Vse do
leta 2011 zanj ni plačevala nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča in nekaterih komunalnih
storitev. Stanovanjska stavba prav tako ni bila vrisana. V letu 2012 je pristojni inšpektor izdal sklep na
podlagi katerega mora stranka pridobiti gradbeno dovoljenje. V skladu z veljavno zakonodajo je tako
stranka plačala uzurpacijo in degradacijo prostora in si pridobila projektno dokumentaciji za
Legalizacijo stanovanjske hiše - novogradnja. Občina je stranki obračunala pripadajoči komunalni
prispevek od legalizacije stanovanjske hiše. Zoper to odločbo se je stranka pritožila in v pritožbi
navaja, da je bila zgradba zgrajena v letu 1998, ko se komunalni prispevek ni odmerjal, da je
stanovanjska stavba priključena na cesto in vodovod in da na podlagi 80. člena Zakona o prostorskem
načrtovanju ni potrebno plačati komunalnega prispevka, saj se stavba ne priključuje na novo
komunalno opremo oz. ne povečuje neto tlorisne površine objekta niti ne spreminja njegove
namembnosti. Nadalje stranka navaja, da v občinskem odloku nimamo posebej navedene odmere za
zgradbe, ki se legalizirajo. Zanima jih praksa reševanja takšnih primerov in prosijo za Vaše izkušnje.
Odgovore nam lahko posredujete do 20.11.2012 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.
UPRAVLJANJE TELOVADNICE V POPOLDANSKEM ČASU
Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s vprašanjem glede upravljanja telovadnice v
popoldanskem času oz. v času, ko šola ne obratuje. Vljudno Vas prosimo za pomoč. V popoldanskem
času telovadnico uporabljajo društva in klubi občine. Najem telovadnice ni brezplačen. Občino
zanima, kako imajo urejeno vzdrževanje reda v telovadnici in na igrišču v popoldanskem in večernem
času, urejeno druge občine. Kdo upravlja s telovadnico in kdo nadzira uporabo, ko šola ne obratuje?
Odgovore nam prosimo posredujte do 21.11.2012 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .
SISTEMATIZACIJA DELOVNIH MEST V VRTCU
Občina članica Skupnosti občin Slovenije nas je zaprosila za pomoč glede sistematizacije delovnih
mest v vrtcu in kako imate le-to urejeno v drugih občinah. Konkretno jih zanima kako imate urejeno
sistematizacijo delovnega mesta za kuharja, ki se lahko mesečno spreminja, odvisno pač od
zdravniških potrdil za diete otrok? V 11. členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih je opredeljeno, da se dodatni stroški, povezani s pripravo dietne prehrane, ne
opredelijo v okviru cene programa vrtca, temveč je to dodaten strošek, ki ga v celoti krije lokalna
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skupnost. Odredba o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje v 23. členu
opredeljuje, da za pripravo dietnih obrokov za otroke z zdravstvenim mnenjem se doda za vsak obrok
od ene četrtine do treh četrtin časa, določenega v tabeli, odvisno od vrste in zahtevnosti priprave
dietne prehrane.
Ali občine za vsako spremembo diete predlagate dopolnitev sistematizacije na OS ali imate v sklepu
kako opredeljeno, da lahko za ta namen poda soglasje župan? Odgovore nam prosimo posredujte do
22.11.2012 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
19.11. / USKLAJEVALNI SESTANEK S PREDSTAVNIKI URSZR
Usklajevalni sestanek s predstavniki URSZR glede ocenjevanja škode nastale občinam, zaradi posledic
poplav med 4.11. in 5.11.2012 bo potekal v ponedeljek, 19.11.2012 ob 10.00 uri v štabni sobi Uprave RS
za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana. Sestanka se bodo udeležili predstavniki
sekretariata SOS in predstavniki nekaterih prizadetih občin. O dogovorjenem na sestanku bomo
obvestili vse občine. sklep Vlade RS-pomoč po poplavah

23.11. / DELOVNI SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V CLRAE
Delovni sestanek članic in članov slovenske delegacije v CLRAE (Kongres lokalnih in regionalnih
oblasti Sveta Evrope) bo potekal v petek 23. 11. 2012 v prostorih MPJU.

27.11. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju s sekretarko Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko Nežo Vodušek in preizkušenim državnim notranjim revizorjem mag. Božidarjem
Jagerjem vljudno vabimo na delovni posvet z naslovom »POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV
V OBČINAH«, ki bo organiziran 27.11.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v Ljubljani. VABILO in
PRIJAVNICA

27.11. / ZELENO JAVNO NAROČANJE S POUDARKOM NA NAROČANJU
HRANE
Skupnost občin Slovenije vas vabi na seminar z naslovom »ZELENO JAVNO NAROČANJE S
POUDARKOM NA NAROČANJU HRANE«, ki bo v Avstrija Trend hotelu, Dunajska 154 v Ljubljani,
v torek 27. novembra 2012 začetkom ob 9.30 uri in predvidenim zaključkom ob 12.30 uri. VABILO in
PRIJAVNICA
Javni zavodi so dolžni izpolnjevati določila Zakona o javnem naročanju. Ker Skupnost občin Slovenije
združuje veliko večino občin in v občinah članicah živi preko 90 % vseh prebivalk in prebivalcev
Slovenije, smo za javne zavode, v katerih so uporabniki najmlajši in najstarejši prebivalci, pripravili
seminar o Zelenem javnem naročanju s poudarkom na hrani. Uvajanje kvalitetne, po možnosti
ekološke hrane je pomembno z več vidikov. Če se tudi vi strinjate s tem in se želite podrobneje
seznaniti s pravili, ki jih morate upoštevati pri naročilih, ter tistimi, ki bodo za vas začela veljati s
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1.1.2013, vas vljudno vabimo, da se udeležite dogodka. Seminar je namenjen vsem, ki se v javnih
zavodih, kot so šole, vrtci, domovi za starejše občane, srečujejo z javnim naročanjem velikih ali malih
vrednosti.

05.12. / PRAVILA LOBIRANJA NA LOKALNI RAVNI
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije vas vabimo na seminar
z delavnico »PRAVILA LOBIRANJA NA LOKALNI RAVNI«. Dogodek bo potekal v dvorani KPK,
vhod iz Dunajske ceste 58 v Ljubljani, v sredo, 5. decembra 2012 z začetkom ob 10.00 uri. VABILO
Na 9. seji predsedstva SOS, sta pomočnik predsednika Komisije za preprečevanje korupcije mag. Bećir
Kečanović s sodelavko Simono Stanter, pooblaščenko za nadzor nad lobiranjem, predstavila osnovna
pravila lobiranja in situacije, ki lahko pripeljejo do korupcije. Članice in člani predsedstva so
izpostavili številna vprašanja in mejne situacije, ki se pojavljajo v občinah npr. ob sprejemu
prostorskih načrtov in da bi lahko na ta vprašanja in vsa dodatna, ki se pojavljajo v vaših lokalnih
okoljih podrobneje odgovorili, vas vabimo, da nam vprašanja sporočite s PRIJAVNICO in se udeležite
dogodka.

Udeležba

je

brezplačna.

Prijavnico

nam

prosimo

posredujte

na

naslov

metka@skupnostobcin.si do 28.11.2012.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.11. – 29.11 / INFORMATIVNI DNEVI CMEPIUS
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS) vse
zainteresirane vabi, da se udeležijo enega izmed informativnih dni, ki bodo potekali širom Slovenije.
Informativni dnevi bodo potekali v:
- Novem mestu, 15. novembra, na RIC Novo mesto s pričetkom ob 14. uri,
- Slovenj Gradec, 21. november na zavodu za šolstvo s pričetkom ob 14. uri in pa v
- Murski Soboti, 29. novembra na Ljudski univerzi MS.
Prijavite se preko elektronskih spletnih prijavnic:
Ljubljana sova.cmepius.si/ls/index.php
Novo mesto, Slovenj Gradec, Murska Sobota sova.cmepius.si/ls/index.php
Informativni dnevi so namenjeni organizacijam, ki si želijo mednarodnega sodelovanja s področja
izobraževanja in usposabljanja. Izvedeli boste kaj je glavni namen, cilj in kakšni so pogoji sodelovanja
v programu Vseživljenjsko učenje. Več o samem programu Vseživljenjsko učenje si lahko preberete na
naših spletnih straneh: www.cmepius.si

NOVICE DRUGIH
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OBDOBNO POROČILO KPK
Aktualno obdobno poročilo, ki zajema oceno stanja na področju korupcije in nasprotja interesov v RS
in delo Komisije za preprečevanje korupcije v letih 2011 in 2012 lahko najdete s klikom tukaj.

SOFINANCIRANJE EVROPSKEGA POTROŠNIŠKEGA CENTRA
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v letošnjem in naslednjem letu zagotovilo
sofinanciranje delovanja Evropskega potrošniškega centra, v okviru Zveze potrošnikov Slovenije, kot
gostujoče potrošniške organizacije. Na razpis za sofinanciranje, ki ga je objavilo ministrstvo, je prispela
samo vloga Zveze potrošnikov Slovenije, strokovna komisija pa je ugotovila, da prijavitelj izpolnjuje
vse pogoje razpisa.
Naloge Evropskega potrošniškega centra so, da nudi podporo slovenskim potrošnikom pri reševanju
njihovih čezmejnih pritožb in sporov (v zvezi z nakupi blaga in storitev na trgih drugih držav članic)
in obratno potrošnikom drugih držav članic v R Sloveniji; daje potrošnikom relevantne informacije v
zvezi s pravicami pri nakupu blaga in storitev na enotnem trgu (na primer o veljavnih predpisih v
drugih državah članicah, o tržnih praksah, pripravlja in izdaja informativne brošure, zloženke itd.);
spodbuja razvoj mehanizmov alternativnega reševanja potrošniških sporov in izvaja druge projektne
aktivnosti z namenom približati trge drugih držav članic potrošnikom v Republiki Sloveniji.
Odobrena sredstva za obe leti so 195.880 EUR. Evropski potrošniški center deluje v okviru mreže
Evropskih potrošniških centrov, ti delujejo v vseh državah članicah,

na Norveškem in Islandiji.

Polovico sredstev za delovanje mreže se zagotavlja iz donacije, EU sredstev. Podpora delovanju mreže
Evropskih potrošniških centrov je eden od glavnih programskih ukrepov Evropske komisije, njegov
namen je bolj učinkovito delovanje notranjega trga EU za potrošnike in podjetja. (Vir: MGRT, bh)

37. REDNA SEJA VLADE RS, 15.11.2012
O PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O FUNKCIONARJIH V DRŽAVNIH ORGANIH
Vlada RS je po določitvi besedila predloga Zakona, ga posredovala Državnemu zboru RS.
Predlagane so naslednje spremembe: znižanje višine nadomestila s 100 % na 80 % zadnje plače, ki jo je
funkcionar prejel; potrebna je vloga za nadomestilo z dokazilom, da oseba nima zaposlitve; možnost
podaljšanja pravice do nadomestila do izpolnitve pogojev za upokojitev; oseba ni upravičena do
nadomestila, če ji funkcija preneha pred potekom šestih mesecev od potrditve mandata; prenehanje
pravice do prejemanja nadomestila plače, če se funkcionar pred potekom obdobja, za katerega mu
pripada nadomestilo, zaposli, prične opravljati pridobitno dejavnost ali funkcijo ali izpolni pogoje za
upokojitev; prekrškovna določba glede kršitev v času prejemanja nadomestila (v primeru, če oseba ne
prijavi dohodkov); urejanje situacije, če je funkcionar v času trajanja funkcije ali po prenehanju
funkcije priprt, če prestaja uklonilni zapor ali zaporno kazen; v predlogu sprememb je dodana
prehodna določba, ki bo urejala tiste pravice funkcionarjev po prenehanju funkcije, katerim je funkcija
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prenehala pred uveljavitvijo tega zakona in prejemajo nadomestilo na podlagi izdane odločbe
pristojnega organa; tem osebam se bo omenjena pravica uredila na novo. (Vir: Vlada RS, ur)

SEZNANITEV VLADE O POTEKU POGAJANJ
Vlada se je seznanila z informacijo MDDSZ o poteku pogajanj med socialnimi partnerji in
medresorskem usklajevanju o Predlogu zakona o delovnih razmerjih, Predlogu zakona o
pokojninskem in invalidskem zavarovanju in Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o urejanju trga dela. (Vir: Vlada RS, ur)

SPREJETA UREDBA MEDO
Uredba določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih GJS varstva okolja, za:
oskrbo s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje določenih
vrst komunalnih odpadkov, obdelavo določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganje ostankov
predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov.
Zraven tega določa tudi ukrepe in normative, ki so povezani z obračunom cen storitev javnih služb
njihovim uporabnikom. Občinam se nalaga, da uskladijo svoje predpise in sprejeti cene v skladu z
Uredbo najpozneje v petnajstih mesecih po uveljavitvi Uredbe. Ne glede na določbe Uredbe lahko
izvajalec, ki ima za ceno soglasje pristojnega občinskega organa, uveljavi ceno, s katero soglaša občina.
(Vir: Vlada RS, ur)

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 1.,
3. IN 4. OSI PROGRAMA RPRS ZA OBDOBJE 2007 –2013 V LETIH 2011–
2013
Na seji je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013. Uredba
določa ukrepe, upravičene naložbe, aktivnosti, stroške, upravičence, pogoje za pridobitev sredstev,
merila za izbor projektov, nadzor nad izvajanjem, višino razpoložljivih finančnih sredstev za
posamezen ukrep ter finančna merila za izvajanje. (Vir: Vlada RS, ur)

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O PLAČILIH ZA UKREPE OSI 2 IZ
PROGRAMA RPRS ZA OBDOBJE 2007 -2013 V LETIH 2010-2013
Zaradi uskladitve sistema kontrol in sankcij za kmetijsko okoljske podukrepe s sistemom kontrol in
sankcij zahtev navzkrižne skladnosti, skladno z določbami Uredbe Komisije št. 65/2011/ES, se
sprejema Uredba. Na podlagi Uredbe se črta besedilo četrtega odstavka v preglednici pri II. skupini
kršitev, v Prilogi 4- Katalog kršitev in sankcij v poglavju B. Kršitve in sankcije pri podukrepih KOP-a,
četrtega odstavka v preglednici pri II. skupini kršitev. (Vir: Vlada RS, ur)

9.11.2012 – 16.11.2012

TN št. 39

AKTUALNI RAZPISI
PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012
Za zgledne dosežke, za posnemanja vredna prizadevanja ter širše koristno poslanstvo je posameznike
in ostale akterje izven etablirane »dediščinske« sfere potrebno vsaj opaziti in jih tudi simbolično
nagraditi. Gibanje Kultura-natura.si takim ljudem, organizacijam in pobudam podeljuje priznanja
Naša Slovenija na celotnem slovenskem kulturnem in etničnem prostoru, torej tudi v zamejstvu in po
svetu. Priznanja naša Slovenija bodo to pot podeljena že četrtič. Pisne predloge za priznanja NAŠA
SLOVENIJA 2012 lahko oblikujejo/ pošljejo posamezniki ali organizacije do vključno 31. 12. Za
vprašanja in več informacij se obrnite na pkdslovenia@gmail.com; www.kultura-natura.si, ali
telefonsko na 070 554 232; 070 577280; 04 533 61 20
Priznanja NAŠA SLOVENIJA niso denarna nagrada, ampak pozornost trajne vrednosti. Nagrajenci
vsako leto prejmejo umetniška dela izbranih likovnih ustvarjalcev iz celotnega slovenskega
kulturnega prostora.

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.

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.
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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 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
2.11.2012 do 12. ure v glavni pisarni MzIP. 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
najmanj 45 dni pred datumom oddaje vloge.

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
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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
delovno sredo - predvidena višina sredstev je 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Do razpisa lahko
najdete s klikom tukaj.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
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EU ZA ZMANJŠANJE MORSKIH ODPADKOV
Morski odpadki resno ogrožajo obalno in morsko okolje po vsem svetu. Morski habitati so onesnaženi
s smetmi, ki jih odvrže človek, pa tudi drugimi odpadki, kar povzroča čedalje večje okoljske,
gospodarske, zdravstvene in estetske probleme. Evropska unija ozavešča javnost o tem svetovnem
problemu v skladu z zavezami za zmanjšanje pojavnosti in vplivov takšnega onesnaževanja na
morske ekosisteme, ki jih je letos poleti sprejela na vrhu v Riu. Da bi povečala ozaveščenost in
spodbudila razmišljanje o tem, je Komisija objavila pregled zadevne zakonodaje, politik in strategij
EU, ki obravnavajo ta problem, v katerem je predstavila tudi tekoče in prihodnje pobude na tem
področju. Pregled je na voljo na tej spletni strani. Ključne ugotovitve dokumenta so, da imajo politika
o vodah, učinkovitosti virov in odpadkih, politika o varstvu morja in okolja ter zakonodaja, povezana
z infrastrukturo ladij in pristanišč, pomembno vlogo pri reševanju tega problema, vendar jih je treba
bolje izvajati. Pretekla prizadevanja je oviralo pomanjkanje zanesljivih informacij o dejanskem obsegu
in naravi problema, kar pa naj bi bilo zdaj delno odpravljeno, saj bo na voljo izboljšano poznavanje
problema. Države članice so morale v okviru izvajanja okvirne direktive o pomorski strategiji do 15.
oktobra 2012 predložiti začetno presojo stanja morskih voda, opredelitev „dobrega okoljskega stanja“
in cilje, ki so si jih zastavile za njegovo dosego. Komisija zdaj analizira poročila držav članic in
namerava presojo objaviti v letu 2013. (Vir: EK, bh)

KOMISIJA PREDSTAVILA NAČRT ZA VAROVANJE EVROPSKIH VODA
Komisija je pripravila načrt za varovanje evropskih vodnih virov, tj. strategijo za zagotavljanje, da je
na voljo dovolj kakovostne vode za potrebe ljudi, gospodarstva in okolja. Kakovost voda EU je kljub
izboljšavam v zadnjih letih nezadovoljiva. Prav tako zaskrbljujoča pa je količina vode, saj se v Evropi
pomanjkanje vode in izredni dogodki (kot so poplave) povečujejo v preveč državah članicah. Povečati
moramo naša prizadevanja za soočanje s starimi in novimi izzivi, vključno z onesnaženjem voda,
odvzemom vode za kmetijstvo in proizvodnjo energije, rabo zemljišč in vplivi podnebnih sprememb.
Potrebni so okrepljeni ukrepi, da bi EU lahko zaščitila svoje vodne vire in postala bolj gospodarna z
viri (vključno z vodo). Za izpolnitev cilja že obstoječe okvirne direktive o vodah glede dobrega stanja
voda do leta 2015 načrt o vodah določa tristopenjski strateški pristop (več tukaj). Načrt o vodah
poudarja, da pri ohranjanju voda ne gre le za varstvo okolja, zdravje in dobro počutje. Gre tudi za
gospodarsko rast in blaginjo. To je način za zagotovitev, da vodna industrija EU v celoti razvije svoj
potencial rasti in da lahko vsi gospodarski sektorji, ki so odvisni od razpoložljivosti voda določene
kakovosti, pri tem uspevajo z ustvarjanjem rasti in delovnih mest. Načrt temelji na partnerstvu za
inovacije v zvezi z vodo, ki se je začelo maja 2012. Časovni načrt za vode je tesno povezan s strategijo
2020 EU in zlasti načrtom o učinkoviti rabi virov 2011, za katerega je načrt mejnik na področju voda.
Vendar zajema analiza, ki podpira načrt, daljše obdobje do leta 2050 in pričakuje se, da bo dolgoročno
usmerjala vodno politiko EU. (Vir: EK, bh)

ČAS ZA BOLJŠE DELOVANJE NOTRANJEGA ENERGETSKEGA TRGA
Učinkovit, povezan in pregleden notranji energetski trg v Evropi bo državljanom in podjetjem
zagotavljal varno in trajnostno oskrbo z energijo po najnižjih možnih cenah. S sporočilom z dne
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15.11.2012 o boljšem delovanju notranjega energetskega trga Komisija poziva države članice, naj
okrepijo svoja prizadevanja za prenos in izvajanje obstoječih predpisov o notranjem energetskem trgu
EU. Komisija bo z državami članicami sodelovala, da bodo potrošniki imeli pomembnejšo vlogo in da
se bo zmanjšalo posredovanje držav, ki izkrivlja trge. Medtem ko je napredek že bil dosežen v zvezi z
večjo izbiro za potrošnike, obvladovanjem veleprodajnih cen energije in trajnim zagotavljanjem
zadostne oskrbe, je treba storiti več, da se izkoristi potencial resnično integriranega evropskega trga.
Za dokončno vzpostavitev notranjega energetskega trga EU do leta 2014 Komisija predvideva več
ukrepov. Poleg tega bo Komisija predlagala smernice za programe podpore na področju obnovljivih
virov energije, ki bodo povečali učinkovitost notranjega trga. (Vir: EK, bh)

DENARNI DEL NOBELOVE NAGRADE NAMENJEN OTROKOM ŽRTVAM VOJN IN KONFLIKTOV
Evropska komisija je 14.11.2012 v imenu Evropske unije uradno sprejela denarni del Nobelove
nagrade za mir. Ob tem je navedla, da bo denar namenjen otrokom po vsem svetu, ki so jih prizadele
vojne in konflikti. Predsednik Barroso je ob tem povedal:„Pomen Nobelove nagrade za mir je v
prizadevanjih za spravo po vsem svetu. Denar, ki jo spremlja, je treba vložiti v največji up za
prihodnost, pa tudi največje žrtve sedanjih in preteklih konfliktov: otroke.“ V skladu z dogovorom
med predsednikom Barrosom ter predsednikoma Van Rompuyjem in Schulzem bo Komisija denarni
del Nobelove nagrade za mir namenila „projektom za otroke v okviru Nobelove nagrade za mir EU.“
Z njimi bomo pomagali otrokom na vojnih in kriznih območjih. Otroci so prihodnost naše družbe,
hkrati pa tudi njen najranljivejši del, zato je prav, da dividendo za mir v Evropi, ki jo je prejela
Evropska unija, „vložimo“ v mlade žrtve nasilnih spopadov. (Vir: EK, bh)
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