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NOVIČKE SOS
RAZŠIRJENA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V Velenju je 12.12.2012 potekala razširjena seja predsedstva SOS. Tema sestanka so bila aktualna
dogajanja ter določitev izhodišč in stališč Skupnosti občin Slovenije do aktualnega dogajanja. Sprejeta
izhodišča, ki se še oblikujejo v sekretariatu SOS, bodo v usklajevanje prejeli vsi župani in županje
občin članic SOS. Ožji vodstvi SOS in ZOS pa bosta predloge obravnavali 20. decembra na 3. seji
koordinacije SOS in ZOS, kjer bi se naj dogovorili tudi za sklic vseh županj in županov. (SK)

PREDSTAVITEV UREDBE O OSKRBI S PITNO VODO IN UREDBE MEDO
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Zbornica komunalnega gospodarstva, Združenje občin Slovenije
in Skupnost občin Slovenije smo danes za vas organizirali predstavitev novih predpisov s področja
izvajanja obveznih občinskih javnih služb varstva okolja., ki začnejo veljati s 1. 1. 2013. (bh)

KOMISIJA ZA PRAVNA IN ZAKONODAJNA VPRAŠANJA
V sredo, 12. decembra se je v Velenju sestala tudi komisija za pravna in zakonodajna vprašanja,
sestanka pa so se udeležili tudi člani in članice komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo. Obravnavali
so predlog zakona o uravnoteženju javnih financ za občine, predvsem del, ki na novo opredeljuje
nekatera določila v zakonih o vrtcih, osnovni šoli in organiziranju in financiranju vzgoje in
izobraževanja. Prisotnim je generalna sekretarka predstavila dosedanji potek dogovarjanja in
nastajanja omenjenega zakona. Prisotni na sestanku so podali kar nekaj konkretnih in novih predlogov
za vključitev v zakona, dalj časa pa so namenili tudi predlogom, za podočje predšolske vzgoje.
Obširnejša razprava je bila namenjena tudi vzpostavitvi enotnih šolskih okolišev. Občine so predvsem
opozarjale, da se lahko v primeru enotnih šolskih okolišev povečajo stroški prevozov, kar ni
sprejemljivo. V nadaljevanju so obravnavali tudi kodeks etike lokalnih funkcionarjev in ga dopolnili
ter predlagali nekaj sprememb. (jv)

ČETRTI USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE VRTCEV IN ŠOL
Na Ministrstvu za izobraževanje znanost, kulturo in šport je 13.12.2012 ponovno potekal sestanek
glede spremembe normativov in standardov na področju predšolske vzgoje in šolstva, s katerimi bi se
zmanjšali stroški občin na tem področju. Ministrstvo je že na prejšnjem sestanku odstopilo od
spornega določila, po katerem naj bi vzgojiteljica delala deljeno v dveh oddelkih hkrati, s čimer so se
strinjali vsi udeleženci sestanka. Predlog, da bi se lahko v oddelek vključilo dodatnega otroka, bi
pomenil rešitev le za izjemne primere. Predlog te določbe sicer še ni konkretiziran, saj je bilo podanih
kar nekaj različnih predlogov. Povečanju otrok v skupinah nasprotujejo predstavniki vrtcev in
staršem. S strani občin pa je bilo opozorjeno, da brez vsakršne spremembe na tem področju, učinkov
zmanjševanja stroškov na občinski strani ne bo. (jv)
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POTRJENO LETNO POROČILO ZA OP RR IN ROPI ZA LETO 2011
Obveščamo vas, da je Evropska komisija potrdila Letni poročili za leto 2011 o izvajanju Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov in Operativnega program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Poročilo 2011 OP ROPI, Poročilo 2011 OP RR, Strateško
poročilo o izvajanju Nacionalnega strateškega referenčnega okvira

SESTANEK GLEDE PREDSTAVITVE PREDLOGA PROGRAMA
MONITORINGA PITNE VODE
Sestanek na katerem je bil predstavljen predlog programa monitoringa pitne vode za leto 2013 na
Ministrstvu za zdravje, dne 21. 11. 2012. Uvodoma je dr. Marjeta Recek, vodja sektorja za preventivo
in razvoj javnega zdravja, na kratko predstavila aktivnosti pri pripravi predloga programa
monitoringa pitne vode. Sledila je predstavitev, ki jo je podal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.
V razpravi je predstavnik upravljavcev sistemov za oskrbo s pitno vodo pozdravil novosti v
informacijskem sistemu monitoringa, še posebej je izpostavil možnost vnosa vzroka neskladnost. Po
njegovem mnenju je okrog 90% neskladnih vzorcev pitne vode posledica hišnega vodovodnega
omrežja in za te neskladnosti niso odgovorni upravljavci. Postavljeno je bilo še vprašanje, ali bi se
vzorci jemali tudi na odvzemnem mestu, ki ni na mestu uporabe (na pipi). Kot odgovor je sledila
razprava o ciljih državnega monitoringa pitne vode ter o nalogah v zvezi z izvajanjem notranjega
nadzora. Odprla se je tudi razprava glede združevanja podatkov o preskušanju v notranjem nadzoru
(preskušanja potekajo od zajetja do pipe) ter o sodelovanju med upravljavci sistemov za oskrbo s
pitno vodo ter lastniki objektov v primerih, ko se ugotovi neskladnost pitne vode zaradi hišnega
vodovodnega omrežja. Predstavnik upravljavcev je izpostavil tudi vprašanje izbire nadomestnega
mesta vzorčenja brez vednosti nosilca monitoringa. Takšni primeri so nedopustni. Upravljavec naj
informacijo o "napaki" posreduje nosilcu monitoringa. ZIRS je opozoril na vprašanje števila vzorcev,
ki so predvideni za prihodnje leto in so nižji od minimuma, ki ga predpisuje evropska direktiva. V
razpravi je nosilec monitoringa podal določene razloge, ki so vodili do teh številk. Glavni razlog je
seveda v omejenih finančnih sredstvih. Na sestanku je bilo dogovorjeno, da bo program v tem delu
ponovno pregledan in da se bo skušalo najti rešitev,v kateri bo število vzorcev vsaj enako minimalnim
zahtevam direktive.

PLAČLJIVI OGLAS
PODJETJE IŠČE ZEMLJIŠČE
Podjetje v privatni lasti je zaniteresirano za odkup ali najem zemljišča za postavitev Turistično
izobraževalne infrastrukture za dejavnost Poletne šole. Okvirne potrebne površine so 2-3 hektarja
zazidljivih zemljišč, 12-15 hektarjev travnikov in gozda za izvedbo dejavnosti. Dostop do naravnih
kopalnih površin (jezero, reka, ribnik, morje) je izrednega pomena. Občine, ki razpolagajo z
navedenimi pogoji in ki lahko uskladijo namembnost zemljišč s prostorskimi načrti vljudno vabimo,
da nas kontaktirajo na telefon 040 455 998.
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ODDAJA ŽIVALSKIH STRANSKIH PROIZVODOV KATEGORIJ 1 IN 2
S klikom tukaj lahko dostopate do dopisa Kmetijske gozdarske zbornice Slovenije glede problematike
oddaje živalskih stranskih proizvodov kategorij 1 in 2, ki jih določa Uredba ES 1069/2009. Prosimo, da
se do predlaganega opredelite in nam posredujete vaše stališče glede problematike. Prosimo, da nam
vaša mnenja, stališča posredujete najkasneje do 17.12.2012 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG PRAVILNIKA O POŠILJANJU PODATKOV O STANJU IN
SPREMEMBAH ZADOLŽITVE PRAVNIH OSEB JAVNEGA SEKTORJA IN
OBČIN
S strani Ministrstva za finance smo prejeli Pravilnik o pošiljanju podatkov o stanju in spremembah
zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin. Pravilnik se spreminja zaradi spremembe načina
poročanja in sicer se prehaja na sistem poročanja preko elektronske aplikacije e-Dolg občine. Vljudno
vas naprošamo, da nam vaše morebitne pripombe in predloge za spremembe sporočite na
info@skupnostobcin.si

najkasneje

do

ponedeljka,

17.12.2012.

Pravilnik-zadolževanje-navodila,

Pravilnik-zadolževanje-poročanje, Pravilnik-priloge

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
INŠPEKCIJSKEM NADZORU
S strani MPJU smo dobili v pregled Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
inšpekcijskem nadzoru. Vljudno vas prosim, da mi vaše pripombe posredujete najkasneje do
ponedeljka 17. decembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O KOMUNALNIH ODPADKIH
Obveščamo vas, da smo v pregled prejeli Osnutek Uredbe o komunalnih odpadkih, ki ga najdete
tukaj.

Vaše

pripombe

in

predloge

nam

prosimo

posredujte

do

18.12.2012

na

naslov

barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O ZNAKIH, KI JIH DAJEJO POLICISTI
Obveščamo vas, da smo v pregled prejeli Pravilnik o znakih, ki jih dajejo policijski in druge
pooblaščene osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa. Vaše pripombe in predloge prosimo
posredujete do 18. decembra na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. Pravilnik, znaki
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POJASNILA MINISTRSTEV
STANJE NA PODKONTU
Z uvedbo poenostavitve vplačevanja javnofinančnih prihodkov, se je spremenil tudi način plačevanja
in evidentiranja prejetih plačil v evidencah DURS. Tukaj lahko dostopate do pojasnila glede stanja na
podkontu 706099.

EVIDENTIRANJE
IMENOVAN ČLAN MEDRESORSKE DELOVNE SKUPINE
Skupnost občin Slovenije je prejela pobudo s strani MNZ za imenovanje člana medresorske delovne
skupine za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja
in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016.
Državni zbor Republike Slovenije je dne 25. 10. 2012 sprejel Resolucijo o nacionalnem programu
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012-2016 (ReNPPZK 12-16), ki vsebuje tudi
poglavje z naslovom »Spremljanje izvajanja resolucije«. To poglavje določa, da Vlada RS ustanovi
medresorsko delovno skupino za koordinacijo in nadzor nad izvajanjem resolucije, in sicer iz skupine
strokovnjakov, tako da sodelujejo v njej predstavniki ministrstev in drugih organov, ki med svojimi
pristojnostmi in nalogami delujejo na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete. V
korespondenčni seji predsedstva SOS, je predsedstvo SOS na podlagi predlogov občin članic, izbralo
in imenovalo za člana medresorske delovne skupine, Mitjo Heraka, predstavnika Mestne občine
Kranj. (ur)

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
OBČINA IŠČE RAČUNOVODJO
SOU Dobrna, Vitanje in Vojnik potrebuje Računovodjo, ki bi nadomeščal delavko med porodniškim
dopustom, torej za določen čas predvidoma od 1. 2. 2013 do 15. 4. 2014. Zanima jih ali je katera od
občin imela Računovodjo zaposleno za določen čas, in bi lahko zdaj nadaljevala delo v njihovi Skupni
občinski upravi (pomembne so izkušnje). Kontakt: mojca@vojnik.si.

POMOČ DRUŽINI NA DOMU
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov o
stroških in številu uporabnikov v letu 2012 za socialno varstveno storitev-pomoč družini na domu.
Občino zanima natančneje višina stroškov – pomoč na domu brez javnega delavca, povprečno št.
Uporabnikov v letu 2012 in strošek na uporabnika. Posredovane odgovore si lahko preberete tukaj.

SPREJEM ODLOKA
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, katera ima težave oz. dileme pri
oblikovanju lokalne zakonodaje. Vljudno vas prosimo za pomoč.
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In sicer, občina je v postopku sprejemanja odloka o programu opremljanja in merilih za odmero
komunalnega prispevka za obstoječo komunalno opremo. V odloku so med drugim zapisali, da za
objekte, ki so namenjeni opravljanju dejavnosti, ki bodo bistveno povečale število delovnih mest v
občini, lahko župan občinskemu svetu predlaga dodatno olajšavo glede plačila komunalnega
prispevka z obrazložitvijo merljivih učinkov investicije za gospodarski razvoj in proračun. Občina naj
bi z investitorjem sklenila posebno pogodbo o znižanju plačila komunalnega prispevka. Nadalje je
zapisano, da občinska uprava v šestih mesecih po uveljavitvi odloka pripravi pravilnik o podrobnejših
kriterijih in merilih za olajšave plačila komunalnega prispevka. Zato občino zanima ali ima kakšna
občina članica SOS tovrstne izkušnje? Ali ima katera izmed občin poseben pravilnik? Ali ima kakšna
občina članica osnutek pogodbe glede zmanjšanja komunalnega prispevka? Prosimo, da nam
odgovore posredujete na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si najkasneje do 17.12.2012.

PREDČASNA PLAČILA
Skupnost občine Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede predčasnih plačil. Prosimo vas za
posredovanje informacij.
Vprašanje je slednje: ali občine pri plačevanju svojih obveznosti uporabljajo predčasna plačila z
diskontom in kakšen je ta diskont? Odgovore nam prosim posredujte do 18.12.2012 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
17.12. / PROBLEMATIKA MRLIŠKIH PREGLEDOV IN OBDUKCIJ V
OBČINAH
Skupnost občin Slovenije Vas v sodelovanju s predstojnikom Inštituta za sodno medicino, prof. dr.
Jožetom Balažicem in sekretarko Ministrstva za zdravje RS, Heleno Petek – Kos vljudno vabimo na
delovni posvet z naslovom »PROBLEMATIKA MRLIŠKIH PREGLEDOV IN OBDUKCIJ V
OBČINAH«, ki bo potekal v ponedeljek, 17.12.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v Ljubljani. Vabilo in
prijavnica.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
20.12. / PREDSTAVITEV ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNEM NAROČANJU
MPJU vabi na predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN2D), ki bo v četrtek, 20. decembra 2012, v veliki konferenčni dvorani v 1. nadstropju, Langusova 4, v
Ljubljani, z začetkom ob 11.30 uri in predvidenim zaključkom ob 13.00.
Dne 30. 11. 2012 je bil v Uradnem listu RS št. 90/12 objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o javnem naročanju (ZJN-2D). Zakon začne veljati dne 30. 12. 2012. Na seminarju bodo
predstavljene novosti, ki jih prinaša zakon oz. razlike med obstoječim zakonom in spremembami
zakona. Zakonske spremembe bodo predstavili predstavniki Ministrstva za finance, Direktorata za
javno naročanje. Predstavitev je za udeležence brezplačna. Zaradi prostorske omejitve organizatorji
7.12.2012 – 14.12.2012
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prosijo, da vabljeni prijavite največ enega udeleženca. Prijavite se tako, da izpolnite prijavnico, in jo
pošljete najkasneje do ponedeljka, 17. decembra 2012, po elektronski poti na naslov: gp.mpju@gov.si.
Kontaktna oseba za morebitna pojasnila je Jožef Janež, e-pošta: joze.janez@gov.si, tel.: 01/478 16 81.
Vabilo, prijavnica, Besedilo ZJN-2D

NOVICE DRUGIH
PONOVNO UVELJAVLJANJE OTROŠKEGA DODATKA IN SUBVENCIJE
VRTCA
Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so v sodelovanju z Ministrstvom za pravosodje in
javno upravo pripravili vlogo za ponovno uveljavljanje pravice do otroškega dodatka in subvencije
vrtca. S to vlogo želijo razbremeniti državljane pri uveljavljanju pravice do otroškega dodatka oziroma
subvencije vrtca. Omenjeni pravici sta najbolj obremenjujoči pravici, tako za državljane, kot za centre
za socialno delo, saj je teh vlog na letni ravni največ. Vloga je namenjena za primere ponovnega
vlaganja vloge samo za otroški dodatek in subvencijo vrtca v mesecu decembru 2012 in dalje v
poenostavljeni obliki. Omenjena vloga velja samo za primere, ko je bila po ZUPJS strankam že izdana
odločba za otroški dodatek oz. subvencijo vrtca. Vloga se uporabi, če stranka ponovno vlaga vlogo ali
za otroški dodatek ali za subvencijo vrtca ali pa za obe pravici skupaj. Več o tem najdete s klikom
tukaj.

TESTNA APLIKACIJA E-KADROVANJE
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki je pristojno za objavo internih natečajev in vodenje
internega trga dela organov nas je obvestilo, da sta bila razvita Informacijski sistem E-kadrovanje, ki
omogoča informatizirano pripravo objav prostih delovnih mest in njihovo objavo z uporabo spletnih
aplikacij ter spletni portal prostih delovnih mest, portal E-kadrovanje. Portal je namenjen
prikazovanju objav prostih delovnih mest in njihovih rezultatov z možnostjo elektronske prijave
kandidatov na objavljeno prosto delovno mesto.
Pričetek objavljanja prostih delovnih mest preko sistema E-kadrovanje načrtujemo v začetku leta 2013,
zato zaposlene v kadrovskih službah, ki so pristojni za pripravo objav internih natečajev v tistih
državnih organih ter občinah, ki so vključeni v interni trg dela, vabijo, da poskusno pričnejo s
pripravo objav prostih delovnih mest v testni aplikaciji E-kadrovanje na naslednjem spletnem
naslovu: http://e-uprava-test3.sigov.si/eKadPortal_test/. Predstavnike državnih organov in občin, ki se
predhodnega usposabljanja niso udeležili, pa bi želeli objavljati prosta delovna mesta tudi v testni
aplikaciji E-kadrovanje vabijo, da na MPJU posredujejo kontaktne podatke osebe/oseb, ki pripravljajo
objave prostih delovnih mest (naziv državnega organa ali občine, ime in priimek, tel. št., e-naslov
osebe), na elektronski naslov gp.mpju@gov.si, na podlagi katerih jim bodo oblikovali in posredovali
uporabniško ime in geslo za dostop do aplikacije. Dostop do aplikacije je možen tudi z uporabo
kvalificiranega digitalnega potrdila, pri čemer jih je o tem treba predhodno obvestiti, da bodo
uporabniško kvalificirano digitalno potrdilo vnesli v varnostno shemo.
Objavljanje prostih delovnih mest do končne vzpostavitve novega informacijskega sistema Ekadrovanje bo nemoteno potekalo v skladu z dosedanjo prakso. Gradiva za objavo še naprej
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posredujte Ministrstvu za pravosodje in javno upravo po ustaljenem postopku. Za kakršnekoli
informacije, pojasnila in morebitne spremembe ter pripombe v zvezi s testno aplikacijo lahko pokličete
na telefonski številki: 01 478 1679 in 1677.

21. ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Komisija za preprečevanje korupcije je objavila 21. številko Vestnika KPK. Tokrat osrednjo pozornost
namenjajo dogajanju v tednu boja proti korupciji. Vsako leto 9. decembra namreč obeležujemo
mednarodni dan boja proti korupciji, ki zaznamuje podpis Konvencije ZN proti korupciji na ta dan
leta 2003. Prav tako vas obveščajo o aktualnem domačem in tujem protikorupcijskem dogajanju, med
drugim letošnji oceni TI o percepciji korupcije, ki Slovenijo uvršča še nekoliko nižje kot lani, o nagradi
Netko, ki jo je komisija prejela za svoj projekt Supervizor in o sprejetih odločitvah in drugih
aktivnostih komisije.

41. REDNA SEJA VLADE RS, 12.12.2012
PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
PREKRŠKIH
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških.
Cilj predlaganega je poenostavitev hitrih postopkov o prekrških in hkrati tudi poenostavitev
poslovanja prekrškovnih organov. Postopki bodo bolj ekonomični, zmanjšala pa se bo tudi finančna
obremenitev državnega proračuna in proračunov lokalnih skupnosti. Zagotavlja se tudi hitrejše
zaključevanje postopkov o prekršku in s tem vezi tudi zmanjšanje zaostankov. Spremembe bodo
prinesle večjo operativnost prekrškovnih organov in organov, ki zagotavljajo izvrševanje odločb o
prekrških, lažje poravnavanje izrečenih glob in nastalih stroškov postopka, vključno s sodnimi
taksami. Zaradi lažjo čezmejno izmenjavo informacij o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v
cestnem prometu se v pravni red RS prenaša Direktiva 2011/82/EU Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 25.10.2011. Na tej podlagi se omogoča poenostavljeno reševanje kršitev, storjenih z vozili
registriranimi v državah članicah EU. Z namenom pospešitev in poenostavitve dela pristojnih
organov se razširjajo možnosti skupnega obravnavanja prekrškov iz hitrega in iz rednega sodnega
postopka z istim obdolžilnim predlogom. S predlaganimi spremembami se odpravljajo v praksi
zaznane pomanjkljivosti (nejasnosti) veljavnega besedila zakona in izboljšujejo obstoječe procesne
rešitve.

UREDBA O SPREMEMBAH UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI,
SISTEMIZACIJI, DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH V ORGANIH JAVNE
UPRAVE IN V PRAVOSODNIH ORGANIH
Vlada RS je sprejela spremembo Uredbe, zaradi reorganizacije MKO (ukinja se Direktorat za varno
hrano). Črta se tudi določba, ki določa da se Nacionalni forenzični laboratorij organizira na ravni
sektorja – v kateri oz. kakšni notranji organizacijski enoti se posamezni deli znotraj organa
organizirajo, se določi v aktu v sistemizaciji v skladu z uredbo (sprememba 32. člena). Sprememba bo
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tudi omogočila bolj racionalno organiziranost DURS. Možno bo kot metodo dela organizirati davčno
pisarno.

SPREMEMBA UREDBE O KONCESIJI ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V
DRŽAVNI LASTI
S strani Vlade RS je bila izdana Uredba Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za
izkoriščanje gozdov v lasti RS, katera dopolnjuje , merila in postopke za podelitev koncesij hribovskogorskim kmetom, za boljše izvajanje 47. Člena Zakona o gozdovih.
Posodobljeni so normativi za sečnjo, zaradi lažjega spremljanja izvajanja koncesije so se dopolnili tudi
nekateri obrazci za poročanje.

AKTUALNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR OPERACIJ IZ PREDNOSTNE USMERITVE
»RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo nepovratna sredstva iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna
sredstva se dodelijo za sofinanciranje potrjenih projektov, na vsebinskih področjih prometne, okoljske
in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s
katerimi se rešuje problematika dostopov do javne infrastrukture po slovenskem ozemlju, na
slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Do
sofinanciranja so upravičene samo namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na
teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Upravičeni prijavitelji so
samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Višina nepovratnih
sredstev, ki so na razpolago znaša okvirno 23.370.220,00 EUR za leti 2013 in 2014. V letu 2013 okvirno
13.570.220,00 EUR in v letu 2014 okvirno 9.800.000,00 EUR. Sofinancira se lahko največ 100 % celotnih
upravičenih javnih izdatkov operacije. Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR z
vključenim davkom na dodano vrednost. Rok za oddajo vlog je 1.2.2013. Več o razpisu tukaj.

JAVNI RAZPIS ZA IZBOR RAZVOJNIH PROJEKTOV ZA DVIG
ZAPOSLJIVOSTI RANLJIVIH DRUŽBENIH SKUPIN NA PODROČJU
KULTURE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport je razpisalo izbor razvojnih projektov za dvig
zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje razvojnih, inovativnih in trajnostno naravnanih projektov, ki so namenjeni krepitvi
usposobljenosti in dvigu zaposljivosti ranljivih skupin v tem razpisu (pripadniki italijanske in
madžarske narodne skupnosti, romske skupnosti, narodnih skupnosti, opredeljenih v Deklaraciji
Republike Slovenije o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki
Sloveniji, različnih manjšinskih etničnih skupin in priseljencev ter invalidi) na področju kulture.
Upravičenci so nepridobitne pravne osebe zasebnega prava, ustanovljene in delujejo kot društvo,
zavod ali ustanova za delovanje na področju kulture ter v svoje aktivnosti vključujejo vsaj eno od
7.12.2012 – 14.12.2012

TN št. 43

ranljivih družbenih skupin. Za leto 2013 in 2014 se skupaj predvideva 4.000.000 EUR razpoložljivih
sredstev. Projekti bodo sofinancirani v višini do 100 % upravičenih stroškov. Zaprošeni znesek
posameznega prijavitelja na projekt je najmanj 40.000,00 EUR, največ pa 180.000,00 EUR. Razpis je
odprt do 27.12.2012. Več tukaj.

IZBOR SLOVENSKE KANDIDATURE ZA NAGRADO SVETA EVROPE ZA
KRAJINO
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje na podlagi 11. člena Evropske konvencije o krajini (U.l. RS št.
74/2003) in Resolucije CM/Res(2008)3 o pravilih za podeljevanje nagrade Sveta Evrope za krajino
razpisuje izbor slovenske kandidature za Nagrado Sveta Evrope za krajino za leto 2012-2013. Izbrano
delo bo v letu 2013 kandidiralo med predlogi drugih držav članic EU za Nagrado Sveta Evrope za
krajino. Vsaka pogodbenica konvencije lahko predloži po eno kandidaturo Generalnemu sekretariatu
Sveta Evrope. Namen razpisa je izbrati slovensko kandidaturo. Nagrada je častno priznanje v obliki
diplome projektu iz prakse, pobudi ali dejavnosti, ki prispevajo k promociji, varstvu, upravljanju in
načrtovanju slovenskih krajin ter ozaveščanju javnosti o pomembnosti krajin za človekov razvoj. Rok
za oddajo del za izbor je 15. januar 2013. Več o razpisu na spletni strani MKO. V kolikor bi potrebovali
še dodatne informacije vas prosimo, da kontaktirate Jeleno Hladnik, tel. 01 478 74 81.

PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURANATURA.SI je objavilo razpis za PRIZNANJA NAŠA SLOVENIJA 2012 (gl. Www.kultura-natura.si).
Na spletni strani gibanja so objavljeni tudi vsi dosedanji prejemniki priznanj Naša Slovenija. Razpis je
odprt do 31.12.2012, priznanja pa bodo podeljena 26. januarja 2013 v okviru sejma Alpe - Adria TIP
2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani.

COMENIUS REGIO PARTNERSTVA
Comenius Regio partnerstva so namenjena krepitvi evropske razsežnosti izobraževanja s
spodbujanjem skupnih aktivnosti sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi z vlogo v
šolskem izobraževanju v Evropi. Partnerstva dajejo izobraževalnim oblastem, v sodelovanju s šolami
in ostalimi udeleženci v izobraževanju, v različnih regijah, priložnost sodelovanja na eni ali več temah,
ki so v skupnem interesu. Comenius Regio partnerstva pomagajo sodelujočim regijam pri razvijanju in
izmenjavi najboljše prakse v šolskem izobraževanju, za razvoj trajnostnega čezmejnega sodelovanja in
krepitev evropske razsežnosti šolskega izobraževanja. Prijavitelji so lahko občine. Rok za oddajo vlog
je

21.2.2013.

Razpisna

dokumentacija

je

na

voljo

na

spletnih

straneh:

http://www.cmepius.si/razpisi/com13.aspx. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Uršo
BAJŽELJ, Višja svetovalka področja CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana - T: +386-1-620-94-56,
F: +386-1-620-94-51, E: ursa.bajzelj@cmepius.si, W: http://www.cmepius.si.

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
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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 se 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.
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
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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. 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.

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.

MEDNARODNE NOVICE SOS
ŠTUDIJSKI OBISK KOSOVSKE DELEGACIJE V VELENJU IN NA SOS
V začetku tega tedna smo na Skupnosti občin Slovenije gostili delegacijo naših kolegov iz kosovske
asociacije in dveh županov, ki so obiskali osebje sekretariata SOS na temo energetske učinkovitosti,
rabe obnovljivih virov energije in zmanjševanja izpustov CO2, v sklopu projekta, ki ga izvajajo skupaj
z mrežo NALAS. Osebje sekretariata je gostom predstavilo energetske projekte SOS, mednarodne
okoljske projekte SOS z orodjem za samoocenjevanje energetskega izkoristka v občinah, predvsem
koncept zadružništva ter zakonodajno situacijo glede varstva okolja v občinah v Sloveniji. Kosovska
7.12.2012 – 14.12.2012

TN št. 43

delegacija je obiskala tudi občino Velenje, kjer jih je direktor KSSENA, Boštjan Krajnc uvedel v
skrivnosti energetskih konceptov večkrat nagrajene občine Velenje, predstavil jim je pomen
energetskega knjigovodstva, ukrepe glede rabe obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti,
vpliva lokalne skupnosti na blaženje podnebnih sprememb, nato pa je obiskovalcem razkazal tudi
primere dobrih praks kot je to v MO Velenje sončna elektrarna, sistem daljinskega hlajenja in solarne
svetilke ob jezeru. NA tem mestu bi se želeli zahvaliti agenciji KSSENA in MO Velenje za pomoč,
podporo pri organizaciji in odlično izvedbo študijskega obiska. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
OPROSTITVE PLAČILA CARINSKIH DAJATEV PRI UVOZU V EU
1. januarja 2014 se bo začela uporabljati nova uredba o splošnem sistemu preferencialov, ki omogoča
popolno ali delno oprostitev plačila carinskih dajatev pri uvozu izdelkov iz določenih držav v razvoju
v Evropsko unijo, njen namen pa je spodbujanje uvoza iz teh držav. Z novo uredbo se bo število
držav, upravičenih do oprostitve plačila carinskih dajatev iz 176 zmanjšalo na 89, hkrati pa bo seznam
proizvodov, za katere bodo carinske dajatve ukinjene, razširjen. Gospodarstvo ima dobro leto dni
časa, da se prilagodi novim pogojem uvoza. (Vir: MGRT)

ZA IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI ZRAKA V EU
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o načinih za izboljšanje kakovosti zraka v Evropi.
Poletni smog, potencialno škodljivi prizemni ozon in drobni delci so onesnaževala, ki predstavljajo
veliko tveganje za zdravje, saj redno presegajo varne meje. Evropska komisija ocenjuje, da so ta
onesnaževala kriva za več kot 350.000 prezgodnjih smrti v EU.
Eden od načinov širšega postopka za vključitev civilne družb, ki ga je Komisija začela že januarja 2011
in ki vključuje redna srečanja z državami članicami in drugimi zainteresiranimi stranmi, ter prvo
javno posvetovanje o učinkovitosti politike EU o kakovosti zraka in prednostnih nalogah za
prihodnost v prihodnji pregled politike zraka, je tudi spletno posvetovanje, ki je sestavljeno iz dveh
delov: kratkega vprašalnika za splošno javnost in bolj obsežnega sklopa vprašanj za strokovnjake in
strokovne delavce iz nacionalnih uprav, regionalne in lokalne organe, raziskovalce, podjetja,
zainteresirane strani, zdravstvene, okoljske in druge skupine, ki je objavljen na tej spletni strani.
Komisija zainteresirane strani poziva, da predstavijo svoje mnenje o načinih za zagotovitev popolnega
izvajanja obstoječega zakonodajnega okvira, njegovo izboljšanje in dopolnitev s podpornimi ukrepi.
Posvetovanje bo potekalo do 4. 12. 2013. Komisija bo na podlagi dveh let poglobljene analize in
rezultatov tega obsežnega posvetovalnega postopka najpozneje do leta 2013 pripravila predlog o
prihodnosti politike EU o zraku. (Vir: MKO)

KAJ SE JE DOGAJALO NA DECEMBRSKEM PLENARNEM ZASEDANJU?
Parlament je v sredo državljanom Evropske unije najprej simbolično predal Nobelovo nagrado za mir,
malo kasneje pa je predsednik Schulz zastopnikom dveh Irancev, Nasrin Sotudeh in Džafarja
Panahija, podelil Nagrado Saharova za svobodo misli. Sicer so poslanci na plenarnem zasedanju
sprejeli proračun za leto 2013, potrdili pa so tudi zakonodajo o evropskem patentu.
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Poslanci so zavrnili liberalizacijo letaliških storitev, so pa v okviru paketa letališke zakonodaje potrdili
nova pravila za omejevanje letalskega hrupa in dodeljevanje dovoljenj za vzlete in pristanke. Val
beguncev iz Sirije bi utegnil pljuskniti tudi v Evropo, so se strinjali poslanci, ki so zahtevali, da države
EU ljudem, ki bežijo pred vojno, omogočijo zaprositi za azil. Poudarili so še, da bi morale begunce
sprejeti tudi države, ki mejijo na Sirije. Proračun EU za leto 2013 je bil končno potrjen, poslanci pa so
odobrili tudi dodatna sredstva za izplačila iz letošnjega proračuna. Države EU so se ob tem zavezale,
da bodo pokrile pričakovan primanjkljaj proračuna za naslednje leto. (vir: EP)
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