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NOVIČKE SOS
SKUPNO JAVNO NAROČILO-ELEKTRIKA
Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije na Portalu javnih naročil 11. 7. 2012 objavila naročilo
oddano dne 11. 7. 2012 z oznako JN7485/2012, katerega predmet je dobava električne energije za
obdobje treh let. V skupnem naročilu sodeluje 586 javnih ustanov iz 92 občin. Rok za oddajo ponudb je
22.8. do 12.00 ure, isti dan, ob 13.00 uri bo javno odpiranje ponudb v prostorih Sekretariata SOS.
Aktivna povezava na Portal javnih naročil in Aktivna povezava na razpisno dokumentacijo. (SK)

SANACIJA DIVJIH ODLAGALIŠČ IN ČEBELE
Na Čebelarski zvezi Slovenije razmišljajo o ekološko naravnanem projektu, ki se navezuje tudi na
čebelarstvo, s katerim bi poskrbeli za rešitev predvsem okoljske problematike v povezavi s sanacijo
divjih odlagališč. Slovenski gozdovi predstavljajo pomemben vir paše za čebele, vendar se čebelarji v
gozdovih soočajo s pomanjkanjem ustreznih stojišč na določenih območjih, težave predstavljajo
dovozne ceste, pridobivanje soglasij lastnikov, ipd. Problematika zagotavljanja čebeljih paš je tudi ena
od nalog Nacionalnega programa za zaščito Kranjske čebele. Sanacija divjih odlagališč bi tako
predstavljala pomemben prispevek k ohranjanju okolja, ohranjanju čebel in prispevek k boljši izrabi
čebeljih paš ter posledično k boljši ekonomičnosti slovenskih čebelarjev. Poleg vsega naštetega pa bi
tovrsten projekt zagotovo prispeval tudi k odlični promociji Slovenije, kot tudi posameznih občin. V
četrtek, 12.7. je potekal sestanek, katerega se je udeležila tudi predstavnica SOS. (jt)

LIKVIDNOSTNI KREDITI- PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA MF
SOS je na MF naslovila pobudo glede prenosa kratkoročnega likvidnostnega kredita preko leta.
Predvsem manjše občine se vedno pogosteje srečujejo s problemi financiranja investicije iz evropskih
sredstev. Pri tem mislimo predvsem na tiste investicije, za katera sredstva se nakažejo po preteku
koledarskega leta. Pred izdajo zahtevka mora namreč biti investicija v celoti plačana; da pa jo občine
lahko poravnajo, morajo običajno najeti likvidnostni kredit. Ob tem nastaja velik problem vračila
kratkoročnega likvidnostnega kredita, saj

se le-ta ne more prenesti

preko leta. Skupnost občin

Slovenije je predlagala, da se za najetje likvidnostnih kreditov za investicijo, za katere so že izdani
zahtevki na ministrstvu, izdajo posebna soglasja in je možno kredite odplačati v naslednjem letu.
Najeti krediti bi bili vezani na točno določen projekt in ne bi smeli biti večji od izstavljenih
zahtevkov.(jv)

PREDŠOLSKA VZGOJA
Ministrstvo nas je obvestilo, da so v okviru pogajanj Ekonomsko socialnega sveta sindikalne centrale
predlagale:


naj bo normativ 4m2 notranje igralne površine na otroka v vrtcu,
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v oddelku prvega starostnega obdobja je lahko največ 12 otrok, zagotoviti je treba vsaj 9 urno
razmerje 6:1 med številom otrok in odraslih v oddelku,



v oddelku drugega starostnega obdobja je lahko največ 20 otrok, zagotoviti je treba vsaj 6 urno
razmerje 10:1 med številom otrok in odraslih v oddelku.

Stališča k predlogu pripravlja Komisija za predšolsko vzgojo SOS. (jt)

MG IZIGRALO SOS?
V letu 2011 je bil sprejet Energetski zakon, s katerim so bile na novo urejene neodplačne služnostislužnostne pravice na nepremičninah lokalnih skupnosti. Na ministrstvo smo nalsoivili protest zoper
ureditev, kateri so nam z dopisom z dne 17.5.2011 zagotovili, da bo v roku enega tedna pripravljena
nova različica predloga, v katerem se bo ponovno uvedlo odplačno zagotavljanje služnosti. Po enem
letu je SOS ugotovil, da ministrstvo besede ni držalo, ter da je vsebina 23. člena Energetskega zakona
še zmeraj ista: torej da so služnosti za uporabo nepremičnin lokalnih skupnosti neodplačne. Na
ministrstvo smo preverili zakaj in kako je temu tako. Obljubili so nam, da zadevajo raziščejo in nas o
nadaljnjih postopkih obvestijo. . (jt)

STVARNO PREMOŽENJE DRŽAVE IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH
SKUPNOSTI
V DZ RS in DS RS je v obravnavi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. SOS je na oba državna organa posredovala
stališča. Občine članice in Komisija za zakonodajna in pravna vprašanja načeloma

pozdravlja

predloge sprememb Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 86/2011, v nadaljevanju: ZSPDSLS), zlasti v delu, ki se nanaša na izenačevanje občin
z državo v primeru izjeme od obvezne vključitve v načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem) ter
črtanje določb zakona, ki ureja načrt oddaje v najem in načrt najema nepremičnega premoženja. Med
drugim smo zakonodajni organ opozorili na nemožnost izvršitve drugega odstavka 24. člena trenutno
veljavnega zakona, in sicer v delu, ki se nanaša na vpis v zemljiško knjigo prepovedi odtujitve in
obremenitve neodplačno prenesene nepremičnine, v obliki zaznambe. Zakon o zemljiški knjigi (UL
RS, št. 37/2008-ZST-1, 45/2008, 28/2009, 79/2010 Odl.US: U-I-85/09-8, 25/2011) v 98. členu določa, da
zaznambo prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti
vpiše zemljiškoknjižno sodišče in sicer na podlagi začasne odredbe ali odločbe, ki jo v okviru svojih
pristojnosti izda sodišče oziroma drug državni organ. Glede na navedeno vpis zaznambe prepovedi
odtujitve in obremenitve na podlagi zasebne listine (pravni posel) ni mogoč.(jt)

PROSTORSKO NAČRTOVANJE
V DZ RS in DS RS je v obravnavi tudi predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju. SOS je prav tako v okviru slednjega na oba državna organa naslovila
stališča. Kot splošne pripombe smo navedli sklepe Komisije za prostor SOS: 1. Komisija za prostor
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ugotavlja, da je predlog zakona nepremišljen in predlagane spremembe spisane v naglici, kar pa je za
delovanje v praksi in za izvajanje zakona nesprejemljivo. 2. Nadalje Komisija za prostor SOS ugotavlja,
da predlog zakona sistemsko ničesar ne ureja ter vsebinsko področje ostaja še zmeraj neurejeno. 3.
Kljub dejstvu, da je Skupnost občin Slovenije v decembru 2011 na ministrstvo posredovala stališča in
pripombe k takrat obstoječemu zakonu ter priporočila k ustreznejši sistemski ureditvi področja
ugotavljamo, da ministrstvo ob pripravi predloga ni ničesar upoštevalo. Slednje je sploh zaradi
dejstva, da so prav občine tiste, ki vsebino zakona izvajajo v praksi, nesprejemljivo. Konkretne
pripombe k posameznim členom pa so dostopne v sekretariatu na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
(jt).

VARČEVANJE V REGIJSKIH CENTRIH ZA OBVEŠČANJE?
Skupnost občin Slovenije pozvala Upravo za zaščito in reševanje k skupnemu usklajevalnemu
sestanku glede regijskih centrov za obveščanje. Nedavno smo iz medijev izvedeli, da Uprava za
zaščito in reševanje zaradi racionalizacije ukinja nočne službe v nekaterih centrih za obveščanje
(ReCO). Komisija za zaščito in reševanje je Upravo RS za zaščito in reševanje pozvala, da pojasni,
zakaj je prišlo do navedenih ukrepov, ter ali nameravajo določene centre v celoti ukinjat (ali samo
nočne izmene). Zmanjšanje števila centrov bo imelo vpliv na občine, saj regijski centri so posredniki in
logistična podpora delovanju operativnih enot. Iz navedenega smo Upravo RS za zaščito in reševanje
pozvali na sestanek, na katerem bi se lahko pogovorili o zmanjšanju nočnih izmen v regijskih centrih,
kot tudi o planiranih dodatnih varčevalnih ukrepih URSZR. Predstavniki Komisije za zaščito in
reševanje pri SOS se zavedajo, da se nahajamo v težkih časih in da je potrebno varčevati. (MM)

POZIV ZA TOLMAČENJE 173. ČLENA ZUJF
173. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ določa, da se lastni avtomobil v službene namene
uporablja izjemoma, na podlagi dogovora med delodajalcem in zaposlenim, če drugače ni možno
opraviti službene poti oziroma rednega dela. Drugi odstavek določa višino kilometrine za občasno
uporabo avtomobila v službene namene v višini 18 odstotkov, ter kilometrino za stalno uporabo
avtomobila za opravljanje dela iz pogodbe v višini 30 odstotkov cene neosvinčenega motornega
bencina. Ministrstvo smo zaprosili za konkretnejšo razlago kdaj povračilo v višini 18 odstotkov in kdaj
v višini 30 odstotkov. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ŽE SPREMEMBE ZUJF?
Skupina poslank in poslancev je vložila Predlog sprememb Zakona za uravnoteženje javnih financ.

ZAKON O VODAH
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V zakonodajni proceduri v DZ RS je

predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o

vodah. Ker je seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje DZ v četrtek, 12.7.2012, vas
vljudno prosimo da nam morebitna stališča, pripombe in predloge posredujete najkasneje do srede,
11.7.2012 na sasa@skupnostobcin.si .

ZAKON O KMETIJSTVU
V zakonodajni proceduri v DZ RS je

predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o

kmetijstvu. Ker je seja Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje DZ v četrtek, 12.7.2012,
vas vljudno prosimo da nam morebitna stališča, pripombe in predloge posredujete najkasneje do
srede, 11.7.2012.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
IZREDNA POMOČ V OBČINAH PRI UPORABI STANOVANJA
Občina članica sprašuje:
»Stanovanjski zakon v 3. Odstavku 104. člena določa »(3) Občinski organ, pristojen za stanovanjske
zadeve, lahko najemniku iz prejšnjega odstavka, ki ni upravičen do subvencionirane najemnine, ali ki
kljub subvenciji ni zmožen poravnati najemnine in drugih stroškov, ki se plačujejo poleg najemnine,
zaradi izjemnih okoliščin začasno odobri izredno pomoč pri uporabi stanovanja.«
Zanima nas, kako ostale občine izvajajo navedeni odstavek, če sploh ga in ali imajo za to sprejete
kakšne posebne pravilnike oz. odloke oz. ali prepustijo odločanje o tem centrom za socialno delo, ki v
izjemnih primerih dodeljuje materialno pomoč.«
Za delitev vaše prakse občini članici na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si se v naprej zahvaljujemo ter
vam želimo prijeten začetek delovnega tedna.(jt)

POMOČ NA DOMU-PREVERJANJE FINANČNEGA STANJA
Pred približno letom smo v Skupnosti občin državo opozarjali na nevarnosti odločitve ministrstva za
delo, da iz ukrepov Aktivne politike zaposlovanja izvzame pomoč na domu. Opozarjali smo, da se bo
cena v nekaterih občinah za uporabnike dvignila in je ne bodo zmogli več plačevati.
Ker želimo preverite finančno dogajanje na navedenem področju, smo občine povprašali po
naslednjih podatkih:
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- Ali občina sofinancira pomoč na domu?
- V kolikšnem odstotku?
- Ali je ukinitev aktivne politike zaposlovanja-javna dela, imela vpliv na povišanje stroškov občine?
- V kolikšnem delu (kolikšen je bil strošek sofinanciranja občine pred ukinitvijo Aktivne politike
zaposlovanja, in kolikšen po tem)?

POJASNILA MINISTRSTEV
SISTEMSKA NAČELNA MNENJA KPK

S klikom na tej povezavi najdete sistemska načelna mnenja Komisije za preprečevanje korupcije:
- glede nedovoljenih praks v javnem sektorju pri najemanju odvetniških storitev
- glede dolžnosti izogibanja nasprotju interesov pri odločanju na svetih javnih zavodov in podobnih
kolektivnih organov subjektov javnega sektorja
- glede krepitve integritete in omejevanja nasprotja interesov pri delovanju različnih komisij, svetov in
delovnih skupin, v katerih sodelujejo posamezniki, ki niso zaposleni v javnem sektorju.

JUBILEJNA NAGRADA
MPJU je posredovalo pojasnilo glede izplačila jubilejnih nagrad po novem ZUJF, ki je dostopno tudi
na spletni strani SOS. Iz pojasnila: Jubilejna nagrada se izplača javnemu uslužbencu ob izplačilu plače
v naslednjem mesecu po izpolnitvi pogojev. Jubilejna nagrada je torej vezana na jubilej in se, ob
izpolnitvi pogojev, ob njem tudi izplača. Pravna podlaga za izplačilo jubilejne nagrade, kot jo določajo
ZUJF in citirani aneksi, je podana v ZUJF-u, ki se za citirano določbo uporablja od 1. 6. 2012, in v
citiranih aneksih h kolektivnim pogodbam, ki se tudi uporabljajo od 1. 6. 2012. Zaradi navedenega,
določbe te pravne podlage (ZUJF in aneksi) ni možno uporabiti za jubilej, ki bi nastal pred 1. 6. 2012,
ker pred 1. 6. 2012 ni bila podana pravna podlaga za ugotavljanje izpolnjevanja pogojev za pridobitev
jubilejne nagrade za delovno dobo v javnem sektorju.

SVETOVANJA SOS
Sekretariat SOS je v tem tednu izvedel naslednja individualna naslednjih vsebinskih sklopov:
- pojasnila 184. člen ZUJF
- pojasnila 138 in 139. člen ZUJF
- izbira kandidata v izbirnem postopku, javni natečaj
- brezplačni prevozi učencev s posebnimi potrebami v osnovno šolo
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- izjava prevoza na delo in prijava stalnega prebivališča
- oblikovanje aneksa k pogodbi o zaposlitvi
- določitev plače funkcionarjem po novem
- kadrovske štipendije.

22. REDNA SEJA VLADE RS, 12.7.2012
VARSTVO PRED POŽAROM
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu pred požarom.
Predlog zakona bo poslan v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije. Vlada Republike
Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije predlaga, da po sprejemu omenjenega zakona
pripravi in sprejme uradno prečiščeno besedilo Zakona o varstvu pred požarom skladno s 153. členom
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije. Temeljni cilj sprememb in dopolnitev Zakona o
varstvu pred požarom je uskladiti normativne rešitve z doseženim stanjem na posameznih delih
varstva pred požarom, spoznanji stroke, predvsem pa poenostaviti posamezne rešitve in postopke ter
na ta način prispevati k izboljšanju varnosti ljudi in njihovega premoženja. V skladu s predlogom
lahko samoupravne lokalne skupnosti naloge varstva pred požarom na svojem območju načrtujejo v
programih in načrtih varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki pa ne smejo biti v nasprotju s
programi in načrti, sprejetimi na državni ravni;

LOKALNE VOLITVE
Vlada RS je

določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih

volitvah in ga posredovala Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem postopku. Po vstopu
Slovenije v EU leta 2004 je Republika Slovenija morala prilagoditi svoj pravni red tudi na področju
lokalnih volitev. Državljani EU imajo namreč volilno pravico na lokalnih in evropskih volitvah po vsej
Uniji. Zato je Republika Slovenija spomladi leta 2005 dopolnila Zakon o lokalnih volitvah (ZLV).
Novela zakona spreminja 5. člen, da bodo državljani držav članic EU takoj po prijavi stalnega ali
začasnega prebivališča dobili pravico voliti in kandidirati na lokalnih volitvah. To pomeni, da se bo
število državljanov EU, ki bivajo v Sloveniji in niso slovenski državljani in bodo dobili volilno pravico,
potrojilo. Podobne prilagoditve je bil pred leti deležen tudi Zakon o volitvah v Evropski parlament, v
tem kontekstu pa je v pripravi tudi sprememba Zakona o evidenci volilne pravice (na MNZ).

PRENOVLJEN NAČRT AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA
Vlada RS je

sprejela spremembo načrta za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leto

2012. V letošnjem prvem polletju je bilo na Zavodu v povprečju prijavljenih 110.562 brezposelnih oseb,
1,3 % manj kot v enakem obdobju leta 2011. Junija letos se je registrirana brezposelnost še naprej
zmanjševala, vendar počasneje kot maja. Ob koncu junija 2012 je bilo na Zavodu prijavljenih 105.630
brezposelnih. Zaradi poslabšanja pričakovanj glede gibanj gospodarske aktivnosti v mednarodnem
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okolju je Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj v Pomladanski napovedi
gospodarskih gibanj 2012 občutno znižal napoved gospodarske rasti za Slovenijo. Ker je Slovenija
majhno in odprto gospodarstvo, se bodo spremenjene razmere v mednarodnem okolju odrazile tudi v
slovenskem gospodarstvu in posledično na trgu delu. Vključevanje v ukrepe aktivne politike
zaposlovanja je v trenutnih gospodarskih razmerah pomembno, še zlasti zaradi slabših strukturnih
značilnosti brezposelnosti (dolgotrajna brezposelnost, staranja brezposelnih oseb ter poklicna
neskladja). Glede na napovedi bo trend gibanja brezposelnosti neugoden, zato je treba na zmanjšan
obseg števila brezposelnih vplivati tudi z vključevanjem v ukrepe aktivne politike zaposlovanja ter
tako prispevati k hitrejšemu okrevanju trga dela. Poleg obstoječih je novost med ukrepi aktivne
politike zaposlovanja program Prvi izziv. Namenjen je mlajšim od 30 let, ki so vsaj tri mesece vodeni v
evidenci brezposelnih oseb. V okviru programa se bodo lahko s pomočjo subvencije zaposlili pri
delodajalcih in sicer v obliki delovnega razmerja za obdobje 15 mesecev, s trimesečnim poskusnim
delom. Delodajalci bodo lahko uveljavljali subvencijo za zaposlitev v višini največ 7.250,00 evrov za
zaposlitev za polni delovni čas in sicer v dveh delih: za čas poskusnega dela (3 mesece) po sklenitvi
pogodbe o zaposlitvi med delodajalcem in vključeno osebo v višini 2.250,00 evrov in za preostali čas
zaposlitve (12 mesecev) prvi naslednji mesec po poteku poskusnega dela v višini 5.000,00 evrov. Prvi
izziv se bo izvajal do leta 2014, predvidenih je 1240 zaposlitev.
Z izvajanjem ukrepov aktivne politike zaposlovanja bodo v letu 2012 doseženi naslednje učinki: 41
tisoč oseb bo vključenih v izvajanje ukrepov, 9.336 teh vključitev pomeni neposredno zaposlitev
(rezultat), 12.186 oseb, ki so bile vključene v ukrepe APZ v letu 2012, bo šest mesecev po preteku vseh
pogodbenih obveznosti zaposlenih. Za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja je v letu 2012
namenjenih 79.012.820 evrov.

AKTUALNI RAZPISI
EVROPA ZA DRŽAVLJANE- ukrep 1.1
Cilj tega ukrepa so dejavnosti, ki vključujejo ali spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi
državljani prek njihovega sodelovanja v dejavnostih pobratenja mest. Projekt mora vključevati občine
iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti vsaj 25
mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Srečanje lahko traja največ 21 dni.
Dotacije za srečanja državljanov pobratenih mest so namenjene sofinanciranju organizacijskih
stroškov mesta gostitelja in potnih stroškov povabljenih udeležencev. Rok prijave: 1. 9. 2012.
Prijavitelji in partnerji morajo biti: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Opomba: eno mesto (tj. mesto, ki ga zastopa njegova občina,
odbor za pobratenje ali nepridobitna organizacija) lahko prejme samo eno dotacijo na leto. Projekt
mora vključevati občine iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Več o
tem najdete tukaj.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE - Ukrep 1.2
Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih na podlagi povezav med pobratenimi mesti, ki so
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pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja med
občinami in prispevajo k čim večjemu učinku programa. Projekt mora predvideti vsaj tri dogodke.
Vključevati mora občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.
Projekt mora imeti vsaj 30 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Roka prijave je
1. 9. 2012. Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; druge
ravni lokalnih/regionalnih organov; zveze/združenja lokalnih organov ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih sodelujočih
držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Domača stran razpisa

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprlo 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.

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
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Rok za oddajo je od 30.11.2011 dalje vsake 4 mesece prvo
delovno sredo - predvidena višina sredstev je 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Do razpisa lahko
najdete s klikom tukaj.

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
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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.

FINANČNI INSTRUMENT ZA CIVILNO ZAŠČITO
Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito je objavil nov razpis
za zbiranje predlogov, tokrat za sofinanciranje vaj v okviru mehanizma civilne zaščite. S tem razpisom
Komisija podpira vaje za ciljne skupine, ki so usmerjene v izboljšanje odzivne sposobnosti in
posredovanje potrebnih praktičnih izkušenj ekipam; izboljšanje in preverjanje postopkov in določitev
istega jezika za koordinacijo intervencij civilne zaščite ter zmanjšanje odzivnega časa ob večjih
nesrečah; okrepitev operativnega sodelovanja med službami civilne zaščite držav udeleženk in
izmenjavo pridobljenih izkušenj. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega
prava iz držav članic EU, držav kandidatk, ki so podpisale memorandum o soglasju s Komisijo, in
Norveške, Islandije ter Lihtenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Delež financiranja je do 85%. Rok
prijave je 16.7.2012. Več s klikom tukaj.

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

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

MEDNARODNE NOVICE SOS
96. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V času od 18. do 19. Julija bo v Bruslju potekalo 96. Plenarno zasedanje Odbora regij. Na zasedanju bo
svoje mnenje o Instrumentu za povezovanje Evrope predstavil dr. Ivan Žagar župan Slovenske
Bistrice in vodja slovenske delegacije v Odboru regij. Več o mnenju dr. Žagarja in o plenarnem
zasedanju, ki se ga bo udeležili 7 slovenskih predstavnikov lokalnih oblasti, si lahko preberete na tej
povezavi. (MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EK PREDLAGALA ENOSTAVNEJŠE IZDAJANJE GL ASBENIH LICENC
NA ENOTNEM TRGU
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Evropska komisija je predlagala ukrepe za modernizacijo kolektivnih organizacij, tj. družb za
kolektivno upravljanje avtorskih pravic, ter spodbujanje njihove preglednosti in učinkovitosti.
Nove digitalne tehnologije odpirajo izvrstne priložnosti za ustvarjalce, potrošnike in podjetja. Vse
večje povpraševanje po spletnem dostopu do kulturnih vsebin (npr. glasbe, filmov, knjig ...) ne pozna
meja ali nacionalnih omejitev. Tu pa – zlasti v glasbenem sektorju – nastopijo kolektivne organizacije,
ki v imenu skladateljev in avtorjev besedil kolektivno upravljajo izdajanje licenc za spletno uporabo
avtorsko zaščitenih glasbenih del ter pobirajo licenčnine in jih razdeljujejo imetnikom pravic. Vendar
se nekatere kolektivne organizacije s težavo prilagajajo na zahteve upravljanja pravic za spletno
uporabo glasbenih del, zlasti v primeru čezmejne uporabe. Na podlagi predloga EK bi zato kolektivne
organizacije, ki želijo izdajati večozemeljske licence za svoj repertoar, morale izpolnjevati evropske
standarde. Izvajalci storitev bi tako enostavneje pridobili potrebne licence za spletno distribucijo
glasbe po vsej EU, zagotovljena pa bi bila tudi pravilno pobiranje prihodkov iz pravic in njihovo
pravično razdeljevanje skladateljem in avtorjem besedil.
V praksi to pomeni, da bi imetniki pravic bi lahko neposredno vplivali na upravljanje svojih pravic in
bili hitreje plačani, njihova možnost izbire zanje najučinkovitejše kolektivne organizacije pa bi bila
uzakonjena. To bi izboljšalo zaščito interesov imetnikov pravic in povečalo dostop do kulturnih
vsebin za potrošnike; nova pravila bi spremenila način delovanja kolektivnih organizacij po Evropi, in
sicer z novimi zahtevami, kot so boljše upravljanje repertoarja, hitrejša plačila članom, jasnost
prihodkov od izkoriščanja pravic, letno poročilo o preglednosti in neposredno zagotavljanje dodatnih
informacij imetnikom pravic in poslovnim partnerjem (kot so druge kolektivne organizacije). Države
članice bi morale imeti mehanizme za reševanje sporov med kolektivnimi organizacijami in imetniki
pravic. Boljši standardi in procesi bi morali prinesti boljše delovanje kolektivnih organizacij in več
zaupanja v njihove dejavnosti; izdajanje večozemeljskih licenc za avtorske pravice za čezmejno spletno
uporabo glasbe bi bilo enostavnejše, vendar bi se zahteval tudi dokaz o tehnični zmožnosti
učinkovitega izvajanja te naloge. To bi koristilo avtorjem, ponudnikom spletnih storitev in
državljanom. (Vir EK, bh)

KORISTNI NASVETI ZA BREZSKRBNO POLETJE
V času počitnic, ko se milijoni Evropejcev odpravljajo na potovanja po Evropski uniji in drugod po
svetu, je pametno poznati nekaj informacij in praktičnih napotkov v zvezi s potovanji. Pa naj gre za
zdravstveno zavarovanje, reševanje sporov s turistično agencijo ali potovanje s hišno živaljo, med temi
nasveti boste našli koristne informacije o tem, kako si EU prizadeva pomagati evropskim popotnikom.
Se odpravljate na potovanje v EU, na Islandijo, v Lihtenštajn, na Norveško ali v Švico? V tem primeru
ne pozabite svoje evropske kartice zdravstvenega zavarovanja (EHIC). Kartica vam bo prihranila čas,
sitnosti in denar, če boste med bivanjem v tujini zboleli ali se poškodovali. Brezplačno jo lahko dobite
pri zavodu za zdravstveno zavarovanje. Kartica vam omogoča nujno zdravniško pomoč pod enakimi
pogoji in za enako ceno (v nekaterih državah to pomeni brezplačno), kot če bi bili vključeni v sistem
zdravstvenega
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=sl. Priročni vodnik za uporabo kartice v 27 državah
EU, na Islandiji, v Lihtenštajnu, na Norveškem in v Švici je zdaj na voljo v obliki aplikacije za pametne
telefone. Vsebuje splošne informacije o kartici, telefonske številke za klic v sili, krite storitve in stroške,
informacije o povračilu stroškov in kontakte v primeru izgubljene kartice. Aplikacija je na voljo v
24 jezikih. Še več koristnih informacij boste našli s klikom tukaj. (Vir EK, bh)

PRILAGAJANJE PODNEBNIM SPREMEMBAM
Obveščamo vas, da Evropska komisija preko projekta »Evropska mesta se prilagajajo« vabi k
sodelovanju pri usposabljanju, katerega cilj je gradnja zmogljivosti za prilagajanje podnebnim
spremembam v mestih. Prijave so še mogoče do 16.7.2012.
Občina bo imela priložnost, da izkoristijo celovit paket za razvoj zmogljivosti brezplačno, vključno s
programom usposabljanja z izkušenimi trenerji, kjer boste razvili za vaše potrebe najustreznejše
strategije prilagajanja. Usposabljanje bo obsegalo: spletne vadnice, delavnice, obiski mest, strokovno
izmenjavo znanja, dostop do spletnega portala z orodji, učni materiali in referenčno knjižnico,
interaktivni forum za člane. Podrobnejše informacije o usposabljanju najdete tukaj.
Prva faza usposabljanja se bo začelo konec julija. Prvi korak bo za izbira občine za izvedbo on-line
samoocenjevanja za ugotovitev trenutnega stanja glede prilagajanja zmogljivosti. Septembra se bo
pričelo z izvajanjem delavnic, usposabljanja, posvetovanji s strokovnjaki in strokovnimi pregledi vse
do aprila 2013. Izbranih bo enaindvajset mest. V natečaju lahko sodelujejo občine, ki bodo predhodno
izpolnile raziskavo tukaj. Za več informacij obiščite še spletno stran in izpolniti obrazec za prijavo še
danes! Če imate kakršnokoli vprašanje, prosimo, ne oklevajte in se prosimo obrnite na eucitiesadapt@iclei.org. (bh)

ZA RAST IN DELOVNA MESTA:8,1 MILIJARDE EVROV NALOŽB V
RAZISKAVE IN INOVACIJE
Evropska komisija je danes napovedala zadnji in doslej najobsežnejši sklop razpisov za zbiranje
predlogov na področju raziskav v okviru sedmega okvirnega programa (FP7). Za projekte in ideje, ki
bodo izboljšali konkurenčnost Evrope ter reševali vprašanja na področju zdravja ljudi, varstva okolja
in novih pristopov k vse večjim izzivom urbanizacije in ravnanja z odpadki, bo skupaj namenjenih
8,1 milijarde evrov. Sredstva so na voljo organizacijam in podjetjem iz vseh držav članic in partnerskih
držav EU ter predstavljajo levji delež predlaganega proračuna za raziskave za leto 2013, ki skupaj
znaša 10,8 milijarde evrov. Komisija je razpise napovedala le nekaj dni po tem, ko so voditelji EU
poudarili pomen raziskav in inovacij v Paktu za rast in delovna mesta. Več si lahko preberete tukaj
(MM)

DODATNO ZMANJŠANJE EMISIJ CO2 IZ AVTOMOBILOV IN
DOSTAVNIH VOZIL
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Evropska komisija je danes predstavila predloga za izvajanje ciljev za nadaljnje znatno zmanjšanje
emisij ogljikovega dioksida (CO2) iz novih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil (dostavnih vozil)
do leta 2020. Povprečne emisije iz novih avtomobilov naj bi se zmanjšale na 95 gramov CO2 na
kilometer (g CO2/km) do leta 2020, in sicer s 135,7 g leta 2011, obvezni cilj za leto 2015 pa je 130 g.
Emisije iz dostavnih vozil se bodo s 181,4 g leta 2010 (zadnje leto, za katero so podatki na voljo)
zmanjšale na 147 g CO2/km leta 2020, obvezni cilj za leto 2017 pa je 175 g. Obvezni cilji za leto 2020 so
sicer že predvideni v veljavni zakonodaji, treba pa jih je izvesti. Danes predlagani uredbi temeljita na
izčrpni tehnični in ekonomski analizi, ki jo je opravila Komisija, in določata načine za uresničitev teh
ciljev. (vir: EU) (MM, bh)
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