ČESTITAMO
Ob občinskem prazniku čestitamo mestni občini Koper, občini Trzin, občini Vransko in
občini Ribnica na Pohorju.
Sekretariat SOS

NAPOVEDNIK
16.05

SRE

Poslovanje nadzornih odborov s pregledom poslovnika Vabilo,
prijavnica

17.05

ČET

Sestanek na ministrstvu za zdravje

18.05

PET

Podelitev certifikata Mladim prijazna občina Vabilo
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NOVIČKE SOS
PRVE OBČINE S CERTIFIKATOM MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina kot vodilni partner konzorcija Mladi odpiramo prostor je v sodelovanju s
Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS, dr. Danila Türka
pristopil k podelitvi certifikata Mladim prijazna občina. Ker se je komisija za mladinsko politiko SOS
seznanila z namero Mladinskega sveta Ajdovščina in jo prepoznala kot dobro in koristno, predvsem v
luči ohranjanja mladih v matičnih občinah, je Skupnost občin pristopila k aktivnostim spodbujanja in
informiranja občin o pogojih in možnostih pridobitve certifikata in veseli nas, da se je kar lepo število
občin članic SOS vabilu k pridobitvi certifikata tudi odzvalo. Strokovna komisija, ki je pod drobnogled
vzela kupico poslane dokumentacije je že odločila o občinah, ki bodo letos prvič prejele certifikat
Mladim prijazna občina. Prejemnice certifikata v letu 2012 so: Mestna občina Ljubljana, Mestna
občina Maribor, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Velenje ter Občine Krško, Radlje ob Dravi in
Občina Sežana. Vsem prejemnicam certifikata izrekamo iskrene čestitke!
Prejemnice prvega certifikata Mladim prijazna občina bodo certifikat prejele na slavnostni podelitvi, ki
bo potekala v Cankarjevem domu, 18. maja od 9.00 ure dalje, kjer bo prejemnice nagovoril predsednik
Skupnosti občin Slovenije, Leo Kremžar in predsednik države, dr. Danilo Türk. (bh)

SESTANEK NADZORNEGA ODBORA SOS
Na svojem prvem sestanku se je v sredo, v prostorih skupnosti sestal Nadzorni odbor Skupnosti
občin Slovenije in za predsednika izbral Jožefa Merkuša, župana občine Hoče – Slivnica. Na sestanku
so članice in člani obravnavali finančno in materialno poslovanje skupnosti v letu 2011, pa tudi
finančni načrt za leto 2012. Po predstavitvi in razpravi o zadevah povezanih z delovanjem skupnosti
so dokumente potrdili. (jv)

SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE DOBILA V OBRAVNAVO NAVODILO O
UPRAVIČENIH STROŠKIH
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je Skupnosti občin Slovenije posredovala v pregled
Navodila o upravičenih stroških. Članice in člani delovne skupine za črpanje EU sredstev bodo
navodila pregledali in bodo posredovali pripombe in predloge za izboljšanje navodil. V kolikor bi
želeli predlagano gradivo pregledati vas prosim da nam pišete na miha.mohor@skupnostobcin.si ali
pokličete na telefonsko številko 02 234 15 00. (MM)

Z EVROPSKO POSLANKO MOJCO KLEVA O KOHEZIJSKIH SREDSTVIH
Včeraj, 7. maja je potekal strokovni posvet na temo Evropskih kohezijskih sredstev. Sekretarka na
gospodarskem ministrstvu Monika Kirbiš Rojs je izpostavila, da bodo sredstva iz tega naslova
praktično edina razvojna sredstva Slovenije do leta 2020. Izpostavila je, da moramo do konca leta 2013
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počrpati še tri milijarde evrov ter pripraviti strategijo razvoja Slovenije in druge programe za črpanje v
naslednji finančni perspektivi.
Sekretarka Kirbiš Rojsova je na strokovnem posvetu, ki ga je pripravila evropska poslanka Mojca
Kleva pojasnila, da je za novo kohezijsko finančno perspektivo 2014-2020 na voljo 336 milijard evrov.
Slovenija je po novem za črpanje kohezijskih sredstev razdeljena na bolj razvit zahodni in manj razvit
vzhodni del. Za področje prometa, okolja in trajnostne rabe energije pa je enako upravičena vsa
Slovenija. Bruselj bi naj Sloveniji tudi v naslednji finančni perspektivi namenil podoben obseg
kohezijskih sredstev kot v zadnjem obdobju. Bistvena novost novega programa je osredotočanje na
tematske cilje. Obenem naj bi bil večji poudarek na uspešnosti izvajanja programov in projektov.
Sekretarka je tudi opozorila, da bo treba letos in prihodnje leto odpirati številne strategije. Za Slovenijo
je po mnenju evropske poslanke Mojce Kleva je pomembno predvsem makroekonomsko pogojevanje
v naslednjem obdobju. Izpostavila je nasprotovanje vpisu pravila, da bi lahko Evropska komisija v
primeru slabega makroekonomskega stanja države ustavila črpanje kohezijskih sredstev. Evropska
poslanka Constanze Angela Krehl je opozorila na izjemen pomen priprave finančnega okvira za novo
obdobje. Povedala je, da si prizadevajo za poenostavitve črpanja kohezijskih sredstev.
Podpredsednik Skupnosti občin Slovenije Ivan Žagar je poudaril, da so v mnogih državah kohezijska
sredstva edina razvojna sredstva in iz teh sredstev imajo koristi vse države članice. Opozoril je tudi na
premajhno vključenost regionalnega in lokalnega nivoja v odločanje. Izpostavil je večletno željo o
debirokratizaciji sistema črpanja kohezijskih sredstev in poudaril, da velikokrat ta sistem dodatno
zapletejo države same. (MM)

NA SESTANKU V LJUTOMERU O 4. POLETNIH IGRAH SOS
V četrtek, 11. maja 2012 so se predstavniki SOS sestali z županjo Olgo Karba in direktorjem
ljutomerske občine. V uvodu smo se pogovarjali o aktualnih projektih, ki jih izvaja SOS in občina
Ljutomer, v nadaljevanju pa smo se posvetili pripravam na 4. Poletne igre SOS. Občina Ljutomer je na
prejšnjih igrah uspešno »kandidirala« za gostiteljstvo prihodnjih iger. Ogledali smo si igrišča in
prizorišča in kot organizatorji smo bili z videnim navdušeni. Upamo, da bodo tudi vse udeleženke in
udeleženci, ki se bodo predvidoma v sredo, 20. junija 2012 zbrali v športni opremi na trgu v
Ljutomeru. (SK)

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE V DELEGACIJO PRI SEE IN OR
Obveščamo vas, da smo odprli postopek evidentiranja v delegacijo pri SEE in OR.
- obrazec za evidentiranje v Kongres lokalnih in regionalnih oblasti pri SE
- obrazec za evidentiranje v Odbor regij
Obrazec

za

evidentiranje
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metka@skupnostobcin.si ali po faxu 02/ 234 15 03.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG SPREMEMBE ZAKONA O ZAŠČITI ŽIVALI
Obveščamo vas, da je v medresorski obravnavi predlog spremembe Zakona o zaščiti živali, ki ga
najdete tukaj. Prosimo vas, da morebitne komentarje, predloge in pripombe podate do 24. maja 2012
na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
OBRAČUN PLAČIL STARŠEV ZA MESEC APRIL 2012 IN APLIKACIJA
CEUVIZ
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport pre jeli
okrožnico v kateri posredujejo natančnejša obrazložila glede obračuna plačil staršev za vrtce za mesec
april 2012 in Aplikacije CEUVIZ, do katere lahko dostopate s klikom tukaj.

IZTERJAVA SODNIH TAKS
Tukaj lahko najdete dopis, ki smo ga prejeli s strani Carinske uprave na temo izterjave sodnih taks.

SISTEMSKA POJASNILA GLEDE PREPOVEDI POSLOVANJA
Komisija za preprečevanje korupcije je izdala nova sistemska pojasnila o omejitvah oz. prepovedi
poslovanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije:
pojasnilo glede nezdružljivosti funkcije z opravljanjem pridobitne dejavnosti
pojasnilo o omejitvah in prepovedi poslovanja
združljivost funkcije občinskega svetnika s funkcijo v javnem zavodu

STROŠKI SKLEPANJA ZAKONSKE ZVEZE IZVEN URADNIH
PROSTOROV
S strani MDDSZ smo prejeli pojasnilo glede Stroškov sklepanja zakonske zveze izven uradnih
prostorov, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj.

NAČRT INTEGRITETE V MAJHNIH OBČINAH
Pojasnilo Komisije za preprečevanje korupcije v zvezi z vprašanji zavezancev za izdelavo načrtov
integritete, kako naj izdelajo načrt integritete, glede na to, da imajo največ enega zaposlenega javnega
uslužbenca, lahko preberete tukaj.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
16.5. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV OBČIN S PREGLEDOM IN
PRIPRAVO POSLOVNIKOV
Skupnost občin Slovenije vas vabi na Posvet z delavnico POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV S
PREGLEDOM IN PRIPRAVO POSLOVNIKOV, ki bo v sredo, 16.5.2012, s pričetkom ob 10.00 uri v
prostorih Emona efekte, Stegne 21c, 1000 Ljubljana. Vabilo
Delavnica bo sestavljena iz dveh delov, teoretičnega in praktičnega dela, predavala pa bo Neža
Vodušek, predavateljica z dolgoletnimi izkušnjami na področju delovanja občinskih organov. V
prvem, teoretičnem delu, bo predavateljica predavala o pristojnostih, nalogah in organiziranosti dela
nadzornih odborov. V drugem, praktičnem delu pa se bomo dotaknili priprave poslovnika
nadzornega odbora občine, s predhodnim, individualnim pregledom vsakega posameznega
poslovnika. Praktičen del obsega predstavitev potrebne vsebine, nomotehničnih pravil ter
individualno svetovanje, kako pravilno odpraviti morebitne obstoječe vsebinske nepravilnosti in
pomanjkljivosti. Delavnica vsebuje:
- predhoden pregled poslovnika nadzornega odbora občine, ki se prijavi na delavnico;
- predstavitev vsebine poslovnika nadzornega odbora;
- nomotehnična pravila za pripravo poslovnika;
- priprava poslovnika (novega ali sprememb in dopolnitev).
Prijavite se lahko na naslov jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si z izpolnjeno prijavnico.

17.05. / SESTANEK NA MINISTRSTVU ZA ZDRAVJE
Predstavniki Skupnosti občin Slovenije se bodo sestali z državno sekretarko na Munistrstvu za
zdravje, Brigito Čokl. Sestanek bo v četrtek 17. maja 2012 ob 9.00 v prostorih ministrstva, na Štefanovi
5 v Ljubljani. Teme katerim bodo nameniti pozornost, je potrebna sprememba na področju mrliško
preglednih služb v občinah, pomanjkanje zdravnikov v posameznih občinah in potrebna vzpostavitev
mreže javne zdravstvene službe.

18.05. / PREDSTAVITEV ZBORNIKA O MLADINSKIH POLITIKAH IN
PODELITEV CERTIFIKATOV MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina v sklopu projekta Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj
lokalnih mladinskih politik« vabi župane in druge občinske funkcionarje ter zaposlene v občinskih
strokovnih službah, ki pokrivajo področje mladih na predstavitev rezultatov 4-letne raziskave in dela
na področju lokalnih mladinskih politik, predstavljenih v zborniku o lokalnih mladinskih politikah,
katerega namen je lokalnim oblastem ponuditi orodje za sistematično obravnavanje področja mladih v
lokalnih skupnosti. Dobre prakse na področju lokalnih mladinskih politik nam bodo predstavili
posebni gostje, ki nam bodo s praktičnega vidika razkrili, kako postati mladim prijazna občina.
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Kolokvij bo v petek, 18. maja 2012 ob 9.15 uri v Cankarjevem domu (dvorana M3/4) v Ljubljani. Vsi
udeleženci bodo prejeli brezplačen izvod zbornika o lokalnih mladinskih politikah.
Po predstavitvi zbornika bo Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in
pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS, dr. Danila Türka, podelil tudi prve certifikate Mladim
prijazna občina. Prejemnice certifikata v letu 2012 so: Mestna občina Ljubljana, Mestna občina
Maribor, Mestna občina Ptuj, Mestna občina Velenje ter Občine Krško, Radlje ob Dravi in Občina
Sežana.
Prosimo, da vašo udeležbo potrdite na e-naslov: rozana.muzica@msa.si ali telefonsko številko 040 475
677.

22.05. / 7. REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
7. redna seja predsedstva SOS bo potekala 22.5.2012 od 10.00 ure dalje predvidoma v sejni sobi v
Termah Zreče, Cesta na Roglo 15, Zreče.

25.5. / DELAVNICA LOCPART - VUKOVAR
Skupnost občin Slovenije in Udruga gradova u Republici Hrvatskoj izvajata v letošnjem letu
projekt LOCPART – promocija in ustvarjanje novih partnerstev med občinami, ki se
financira iz programa Evropa za državljane. Letni roki za prijavo projektov so 1. junij in 1.
september. Uvodna konferenca projekta je bila izvedena januarja v Mariboru. Na konferenci
je bil predstavljen program in primeri uspešnih projektov hrvaških in slovenskih občin in
mest, kot tudi LOCPART in njegove aktivnosti. V okviru projekta organiziramo dve
delavnici za pripravo konkretnih projektnih predlogov za prijavo na razpis programa
Evropa za državljane. Delavnice bodo potekale v Vukovarju, 25. maja in v Podčetrtku 15.
junija. U okviru proračuna projekta so zagotovljena sredstva za 10 udeležencev iz vsake
države za eno nočitev. Na delavnici lahko sodeluje več predstavnikov iste občine. Vabila
pošljemo naknadno.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.05. / OKROGLA MIZA "SLOVENIJA IN ZELENO GOSPODARSTVO"
Obveščamo vas, da bo okrogla miza z naslovom "Slovenija in zeleno gospodarstvo" kot dialog o
priložnostih za razvoj gospodarstva s trajnostnim pristopom v Sloveniji potekala 15. maja 2012 s
pričetkom ob 15.00 uri v mali dvorani Državnega zbora. Okroglo mizo organizira Ministrstvo za
zunanje zadeve (kot koordinator slovenskih priprav na konferenco) v sodelovanju s Svetom za
varstvo okolja v okviru priprav na Konferenco Združenih narodov o trajnostnem razvoju (Rio+20).
Prosimo za povratno informacijo o Vaši udeležbi, ki jo lahko sporočite z odgovorom na
urska.plavcak@gov.si do 14. maja 2012.

26.04.2012 – 11.5.2012

6

TN št. 18

23.5. / SEMINAR STORITVE UČINKOVITE RABE ENERGIJE
V sredo, 23. maja 2012, bo na Reaktorskem centru v Podgorici pri
Ljubljani v organizaciji Centra za energetsko učinkovitost Instituta
»Jožef Stefan« potekal brezplačen seminar z naslovom Storitve
učinkovite rabe energije – Priložnosti in ovire. Premišljena uporaba
storitev učinkovite rabe energije (ES-URE) v kombinaciji z različnimi viri financiranja ukrepov
učinkovite rabe energije je eden od učinkovitih načinov za zmanjšanje rabe energije in stroškov zanjo
ter s tem škodljivih vplivov na okolje tudi v javnem sektorju, ki naj bi v skladu z zakonodajo in
različnimi akcijskimi načrti tako na evropski kot tudi nacionalni ravni postal vzorčni primer
učinkovitega ravnanja z energijo. V okviru seminarja bodo predstavili nekaj uspešnih primerov novo
razvitih storitev učinkovite rabe energije (ES-URE), osnovne smernice za pripravo projekta
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije, praktične izkušnje dveh slovenskih projektov
pogodbenega zagotavljanja prihranka energije in nekatere dejavnike, ki vplivajo na uspešnost izvedbe
storitev učinkovite rabe energije (podpora države, financiranje, razpoložljivost podatkov itd.). Več
informacij o seminarju je dostopnih na spletni strani http://www.rcp.ijs.si/ceu/, prijave za seminar pa
sprejemamo do petka, 18. maja 2012, oz. do zasedbe mest na naslov barbara.visocnik@ijs.si.
Seminar je organiziran v okviru projektov ChangeBest (Promoting the
development

of

an

http://www.changebest.eu/)

energy
in

EESI

efficiency
(European

service

(EES)

market;

Energy

Service

Initiative;

http://www.european-energy-service-initiative.net/), ki sta namenjena promociji in
razvoju trga s storitvami učinkovite rabe energije in pogodbenim zagotavljanjem prihranka energije.
Projekta sta sofinancirana v okviru programa Inteligentna energija – Evropa (IEE) Evropske komisije.

31.5. / UPRAVLJAVSKA SPOSOBNOST SLOVENSKIH OBČIN
Posvet za direktorje občinskih uprav slovenskih občin z naslovom Upravljavska sposobnost
slovenskih občin, ki ga raziskovalci Fakultete za družbene vede, Univerze v Ljubljani ob podpori
Friedrich Ebert Stiftung organizirajo v okviru konference Slovenski politološki dnevi 2012 bo potekal
31.5.2012 ob 14.30 uri v konferenčnem centru Grnd hotela Metropol v Portorožu. Na seminarju bodo
(med drugim) predstavili tudi primerjalne rezultate empirične raziskave, ki je potekala v marcu in
aprilu 2012 med direktorji občinskih uprav. Vse podrobnosti seminarja najdete v vabilu, ki se nahaja v
prilogi sporočila. Prijavite se lahko na miro.hacek@fdv.uni-lj.si. Vabilo

NOVIČKE DRUGIH
APRILSKE KOHEZIJSKE NOVIČKE
Tukaj lahko najdete aprilsko številko Kohezijskega E-kotička, ki vsebuje aktualne razpise, primere
dobrih praks in druga obvestila.

NOVIČKE KOMISIJE ZA PREPREČEVANJE KORUPCIJE
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Osrednja tema Vestnika KPK je tokrat lobiranje, ki je v zgodovini Slovenije prvič postalo zakonsko
regulirano s sprejetjem Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, njegove zakonske določbe s
področja lobiranja pa so stopile v veljavo pred letom in pol. Pripravili so pregled dogajanja na
področju lobiranja v minulem letu, vključno z analizo prejetih podatkov lobirancev in lobistov.
Posvetili so se vprašanju, zakaj med zbranimi podatki prihaja do razhajanj, kako komisija ta razhajanja
preverja v svojih postopkih in širše – kakšno je razumevanje lobiranja in kako dvigniti raven
poznavanja in izvajanja obveznosti v praksi. Dodali smo tudi nekaj praktičnih primerov lobiranja in
aktivnosti, ki jih med lobiranje ne moremo uvrstiti. Prebrali boste lahko tudi o aktualnem domačem in
tujem dogajanju na področju boja proti korupciji in aktivnostih Komisije za preprečevanje korupcije,
med drugim o drugi mednarodni delavnici v okviru projekta Evropsko protikorupcijsko
usposabljanje, obisku delegacije finskega parlamentarnega odbora za nadzor javnih financ in novem
poslovniku, s katerim želijo zagotoviti še kvalitetnejše, učinkovitejše in transparentnejše delo komisije.

10. REDNA SEJA VLADE, 12.04.2012
ODGOVOR VLADE NA POBUDO MO NOVO MESTO
Vlada RS je sprejela besedilo odgovora Vlade Republike Slovenije na pobudo Mestne občine Novo
mesto za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Odloka o občinskem
podrobnem prostorskem načrtu za prostorsko ureditev skupnega pomena za daljnovod DV 2 x 110 kV
RTP Bršljin–RTP Gotna vas (Uradni list RS, št. 9/11).
V odgovoru je zapisala, da občini, ki namerava načrtovati prostorske ureditve iz svoje pristojnosti na
območju občinskega podrobnega prostorskega načrta za prostorsko ureditev skupnega pomena
(OPPN za PUSP), ni potrebno pridobiti soglasja Vlade RS po 43. členu Zakona o umeščanju
prostorskih ureditev državnega pomena v prostor, saj se OPPN za PUSP šteje za občinski in ne
državni prostorski akt. (Vir: Vlada RS)

VLADA SPREJELA PRDLOG UKREPOV ZA ZNIŽANJE STROŠKOV
Vlada RS sprejela predlog ukrepov za zmanjševanje stroškov na različnih področjih. Vlada RS se je
seznanila s podatki o porabi sredstev v letu 2011 in porabi sredstev v tekočem letu z namenom
znižanja

odhodkov

državnega

proračuna

na

teh

področjih

v

prihodnjih

obdobjih.

Vlada je na današnji seji tudi določila, da neposredni in posredni uporabniki proračuna države s
svojimi zaposlenimi ne smejo sklepati avtorskih in podjemnih pogodb, razen za avtorske in podjemne
pogodbe, za katere je tako določeno v posebnem zakonu.
Vlada Republike Slovenije nalaga neposrednim in posrednim uporabnikom proračuna države, da v
letu 2012 omeji študentsko delo na obseg polovične realizacije leta 2011.
Vlada je zadolžila ministrstvo za pravosodje in javno upravo, da pripravi novo strategijo ravnanja z
nepremičnim premoženjem države in novelacijo predpisov na področju upravljanja z nepremičnim
premoženjem. (Vir: Vlada RS)
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AKTUALNI RAZPISI
REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprla Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne
prioritete »Razvoj regij«. Javni poziv je Ministrstvo objavilo v Uradnem listu RS (št. 34/2012). Za
obdobje 2012-2014 je na voljo 144.872.398,40 evrov nepovratnih sredstev, za katera lahko s projekti
kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje
projektov iz naslednjih vsebinskih področij: ekonomska in izobraževalna infrastruktura, okoljska
infrastruktura, razvoj urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi
in v turističnih območjih, socialna infrastruktura. Projekte bo delno financirala Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.

POVEČANJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI V INDUSTRIJI,
STORITVENEM IN JAVNEM SEKTORJU
Nepovratna sredstva namenjena za energetsko učinkovito razsvetljavo, za sisteme koriščenja odpadne
toplote, za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, za napredne števce in energetsko učinkovite motorje.
30 % do 50 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Višina investicije ni omejena. Prvi rok za prijavo je
6.6.2012. Več o razpisu boste izvedeli s klikom tukaj.

NAGRADA ŽUPANOM, KI SKRBIJO ZA VKLJUČEVANJE ROMSKE
POPULACIJE
Obveščamo vas, da je na spletni strani Local Government Information Network objavljen razpis za
nominacijo županov, ki so aktivni na področju vključevanja romske populacije v Evropi. Z nazivom
bodo nagradili tiste župane, ki bodo s študijo primera iz svoje občine pokazali, da so s pomočjo
evropskih sredstev vključili romsko populacijo na področjih izobraževanja, zaposlitve, zdravstva,
prebivališč ali javnih služb. Vse kar je potrebno storiti je le izpolniti dokumentacijo oz. študijo
primera, ki jo najdete na spletni strani http://www.logincee.org/newsitem/6051. Rok za prijave je
15.6.2012. V primeru, da se boste prijavili vas naprošamo, da opis dobre prakse posredujete tudi na
info@skupnostobcin.si, saj smo tudi v Skupnosti vedno zainteresirani za vaše zgodbe o uspehu.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
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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. Do razpisa lahko najdete s klikom tukaj.

UGODNA POSOJILA ZA OBČINE
Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v mesecu marcu 2012 (Ur.l. RS, št. 18/2012)
objavil javni razpis za ugodna posojilna sredstva, ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji
za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Razpisanih je 9 mio EUR, pretežni
del za financiranje projektov investicijske narave, manjši del pa tudi za financiranje priprave
investicijskih študij. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,25% do 1% letno. Doba
vračanja posojila je do 15 let, z vključenim moratorijem do treh let. Več informacij o ugodnih posojilih
občinam dobite iz razpisa na spletni strani

www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. Za vse

informacije se lahko obrnete na Slovenski regionalni razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali
na tel. št. sklada 01/836-19-53.

SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA RRP
Dopis SVLR glede javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih programov lahko preberete s klikom tukaj.

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Obveščamo vas, da so objavljeni roki za odpiranje razpisov Ministrstva za gospodarstvo, in sicer:
-

Učinkovita raba električne energije – UREE – rok: 6.6.2012

-

Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso – KNLB – rok: 7.6.2012

-

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – DOLB – rok: 7.6.2012

-

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

MEDNARODNE NOVICE SOS
RAZPRAVA MED PREDSEDNIKOM EVROPSKEGA SVETA IN
PREDSTAVNIKI LOKALNIH OBLASTI O POLITIKAH EU

26.04.2012 – 11.5.2012

10

TN št. 18

Nesoglasje med državami članicami na zadnji seji Sveta za splošne zadeve potrjuje, da so evropske
regije in mesta upravičeno zaskrbljeni zaradi vedno pogostejših, vendar kratkovidnih pozivov k
zmanjšanju porabe in varčevanju. Tak pristop ogroža sposobnost EU za spodbujanje rasti in novih
delovnih mest, učinkovitosti kohezijske politike in uresničevanja ciljev strategije 2020. Mercedes
Bresso, predsednica Odbora regij (OR), zato meni, da bo razprava s predsednikom Evropskega sveta
Hermanom Van Rompuyem ter predsedniki regij, župani in lokalnimi izvoljenimi predstavniki na
majskem plenarnem zasedanju edinstvena priložnost, da se opozori na potrebe milijonov državljanov,
ki od EU pričakujejo, da jim v sedanji krizi stoji ob strani.
Člani OR bodo po razpravi s predsednikom Evropskega sveta o gospodarskem stanju in agendi za
rast med drugim preučili in sprejeli ključna mnenja o kohezijski politiki, kmetijstvu, ribištvu in
prometu
Zelo pomembna točka na plenarnem zasedanju 4. maja je bila tudi reforma skupne kmetijske politike,
katere cilj je izboljšanje konkurenčnosti in trajnosti kmetijstva ob zagotavljanju proizvodnje
kakovostne hrane in varstva okolja. René Souchon (FR), predsednik regionalnega sveta Auvergne, si je
prizadeval za velikopotezen pristop, s katerim je zagotovil dosledno vključevanje ozemeljske
razsežnosti, ki odraža resnične socialne, okoljske in lokalne posebnosti kmetijstva.(vir:OR,MM)

IRSKA ORGANIZACIJA ZA RAZVOJ PODEŽELJA IŠČE PARTNERJA
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila Irska organizacija za razvoj podeželja, ki iščejo občino iz
Slovenije za sodelovanje v okviru programa Erasmus. Več o programu Erasmus lahko dobite na tej
povezavi. V okviru projekta si želijo izmenjavo podjetnikov, s čim bi izmenjali primere dobrih praks in
bi izmenjali znanje. V kolikor bi želeli več informacij nam pišite na miha.mohor@skupnostobcin.si.
(MM)

REPREZENTANCA ŽUPANOV NA EVROPSKO PRVENSTVO V
NOGOMETU
Reprezentanca županov se bo naslednji teden udeležila Evropskega prvenstva v nogometu, ki ga
organizira Poljsko združenje občin. Prvenstva, ki bo potekalo v občini Tychy na Poljskem, se bo
udeležilo 15 slovenskih županov in podžupanov, ki bodo poizkušali izboljšati šesto mesto iz zadnjega
evropskega prvenstva. (MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
SPOMLADANSKA NAPOVED ZA OBDOBJE 2012-2013: NA POTI K
OKREVANJU
Po zmanjšanju proizvodnje konec leta 2011 je gospodarstvo EU trenutno po ocenah v rahli recesiji.
Medtem ko napovedi za gospodarstvo in finance ostajajo precej negotove, so odločni politični ukrepi
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in velik napredek v institucionalnem okviru EU na začetku leta 2012 omogočili olajšanje napetosti na
finančnem trgu in nekolikšno stabilizacijo zaupanja, ki naj bi se po pričakovanjih v obdobju iz
napovedi še dodatno utrdilo. Skupaj s pričakovanim pospeševanjem svetovne rasti naj bi se po
napovedih od druge polovice leta naprej izboljšalo tudi okrevanje. Slika iz vmesne napovedi iz
februarja je za leto 2012 večinoma potrjena, pri čemer naj bi realni BDP v EU stagniral, v euroobmočju
pa naj bi se zmanjšal za 0,3 %. Za leto 2013 je za EU napovedana letna rast 1,3 %, za euroobmočje pa
1,0 %. Brezposelnost bo v obdobju iz napovedi po pričakovanjih ostala visoka, in sicer 10 % v EU in 11
% v euroobmočju. Inflacija naj bi se postopno umirila, ko se bosta učinka višjih cen nafte in povišanja
davkov porazgubila. Fiskalna konsolidacija naj bi se izboljšala, javni primanjkljaji pa naj bi se v letu
2013 zmanjšali na 3,3 % v EU in malce pod 3 % v euroobmočju. Gospodarski položaj se med državami
članicami močno razlikuje, tudi z vidika stalnih prilagajanj velikim razlikam v zunanjih pozicijah in
strukturnih pogojih, ki so prišle v ospredje v zadnjih letih.(Vir: Obvestila za javnost EU, jv)

DRŽAVLJANKE IN DRŽAVLJANI NAJ SOOBLIKUJEJO PRIHODNJI
PROGRAM POLITIK
9. maj je dan Evrope in tak dan ne bi smel biti namenjen le proslavljanju. Evropska komisija bo jutri
državljane in državljanke po vsej Evropski uniji pozvala, naj v najširšem javnem posvetovanju EU o
pravicah državljanov doslej sooblikujejo njen program politik za naslednjih nekaj let in s tem
prihodnost Evrope. Med štirimesečnim posvetovanjem, ki bo trajalo vse do 9. septembra, bodo ljudje
lahko povedali, s kakšnimi ovirami se srečujejo pri uveljavljanju pravic, ki jih imajo kot državljani EU,
naj bo to na potovanjih po Evropi, ob oddaji glasu oziroma pri kandidiranju na volitvah ali pri
spletnem nakupovanju. Posvetovanje bo opravljeno pred letom 2013, ki bo evropsko leto državljanov
(IP/11/959). Prispevek javnosti se bo upošteval pri oblikovanju programa politik Komisije in bo
podlaga za poročilo o državljanstvu EU, ki bo predstavljeno čez natanko eno leto, 9. Maja 2013. V
naslednjih štirih mesecih (od 9. maja do 9. Septembra 2012) lahko preprosto izpolnite kratki spletni
vprašalnik na naslovu: http://ec.europa.eu/your-rights-your-future. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)

34,8 MILIJONA EVROV FINANČNIH SREDSTEV ZA UVAJANJE
OKOLJSKIH REŠITEV NA TRG
Evropska komisija je objavila razpis v višini 34,8 milijon evrov za ekološke inovativne projekte.
Podjetja in podjetniki iz vse Evrope lahko zaprosijo za finančna sredstva, ki bodo pomagala pri
uvajanju novih okoljskih projektov na trg. Razpis je odprt za ekološke inovativne proizvode, metode,
storitve in postopke, katerih cilj je preprečevanje ali zmanjševanje vplivov na okolje, ali ki prispevajo k
optimalni uporabi virov. Razpis je odprt do 6. Septembra 2012, za financiranje pa bo izbranih
približno 50 projektov. Letošnji razpis obsega pet glavnih prednostnih področij: recikliranje
materialov, voda, trajnostni gradbeni proizvodi, okolju prijazna podjetja ter sektor hrane in pijače. Za
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več informacij o ekoloških inovacijah v okviru CIP glej: http://ec.europa.eu/ecoinnovation. (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)

NA TRGU EU MANJ NEVARNIH IZDELKOV
Potrošniki EU želijo imeti zagotovilo, da so izdelki, ne glede na to, ali so proizvedeni v EU ali uvoženi
iz tretjih držav, varni za uporabo. Dobra novica je, da na trg EU pride manj nevarnih izdelkov, saj sta
odkrivanje in odstranitev teh izdelkov s trga danes hitrejša in učinkovitejša. K temu je pripomogel
izboljšani sistem hitrega obveščanja o nevarnih neživilskih izdelkih (RAPEX). Gre za serijo ukrepov, ki
že v zgodnejših fazah dobavne verige odpravljajo tveganja pri viru, uvajajo boljšo oceno tveganja in
tesno sodelovanje med organi EU, zlasti carinskimi organi, da se ugotovijo tveganja na mestih vstopa.
19 % izdelkov (293 prijav) je bilo evropskega porekla, 15 % iz drugih držav, 8 % pa je bilo neznanega
porekla (v primerjavi s 23 % leta 2004 ta številka stalno upada zaradi boljše identifikacije izdelkov).
Čeprav Kitajska z več kot polovico prijav v sistemu RAPEX ostaja vodilna država v smislu števila
prijavljenih izdelkov, se je ta številka znižala, in sicer s 58 % leta 2010 na 54 % leta 2011. Med
najpogosteje prijavljenimi izdelki so bili oblačila in tekstil (423 prijav zaradi tveganja zadušitve in
draženja), sledijo igrače (324 prijav, zlasti zaradi tveganja zadušitve), motorna vozila (171 prijav zaradi
tveganja poškodb), električne naprave (153 prijav zaradi tveganja električnega udara) in kozmetika
(104 prijave zaradi nevarnih kemikalij). Navedene kategorije izdelkov so leta 2011 predstavljale 74 %
vseh prijav izdelkov, ki pomenijo resno tveganje. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)
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