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NOVIČKE SOS
NAPAKA Z NENAKAZOVANJEM GLOB ODPRAVLJENA
V Skupnosti občin Slovenije smo CURS z dopisom z dne 23.7.2013 opozorili, da občine kot
predlagatelji izvršb po 1.7.2013 na svoje račune s strani Carinske uprave RS niso prejele nobenih
izterjanih sredstev od prekrškov. Pozvali smo jih, da naj pojasnijo vzrok za nastalo situacijo in napako
odpravijo.
Carinska uprava RS je pojasnila, da je s 24. 6. 2013 zaradi spremembe vplačevanja dajatev, ki so v
pristojnosti pobiranja CURS, prešla na nov informacijski sistem evidentiranja vplačevanja in pobiranja
dajatev. Zaradi prehodnih težav pri obdelavi plačilnega prometa na prehodnih podračunih za davčne
izvršbe so se izterjana sredstva, prejeta na prehodne podračune v mesecu juliju, upnikom
prerazporedila od 22. 7. 2013 dalje. Izterjana sredstva iz naslova glob in stroškov postopka o prekršku
se občinam sedaj prerazporejajo tekoče. Za nastalo situacijo oziroma zamik pri prenakazilih izterjanih
sredstev so se opravičili in prosili za razumevanje. (mm)

PRIJAVE NA PROJEKT SIMBIOZA 2013 ODPRTE
Projekt Simbioza, pri katerem sodeluje tudi SOS, je odprl vrata seniorjem, ki se želijo spoznati z
računalnikom in mobilno telefonijo, ter vsem, ki se bi radi preizkusili v vlogi mentorja brezplačnih
delavnic računalniškega opismenjevanja. Prijave na delavnice, ki bodo potekale v tednu med 21. in 25.
oktobrom 2013 po vsej Sloveniji, so mogoče preko spletnega mesta www.simbioza.eu, brezplačne
telefonske številke 040 940 888 in vpisnih točk po Sloveniji.
Letošnje delavnice bodo v sklopu projekta Simbioza seniorjem ponudile brezplačna izobraževanja o
osnovah dela z računalnikom, urejevalnikom besedil, elektronsko pošto, internetom, družbenimi
omrežji in mobilno telefonijo. Izobraževanja bodo potekala vsak dan, od ponedeljka, 21. 10., do petka,
25. 10. 2013. Vsak dan bo namenjen enemu izmed petih modulov, in sicer v dveh terminih – dopoldan
in popoldan. Mlajši bodo prenašali svoja znanja starejšim v številnih šolah, knjižnicah, fakultetah,
domovih za starejše in na drugih lokacijah po vsej Sloveniji. Seznam lokacij bo objavljen na
prenovljeni spletni strani www.simbioza.eu, kjer se lahko naročite tudi na mesečne e-novice
»Simbioznik«, ki bodo vsak 2. ponedeljek v mesecu postregle z novostmi in aktualnimi dogodki.
Projekt Simbioza, prvi vseslovenski prostovoljski projekt za dvig računalniške pismenosti starejših, je
nastal v letu 2011 na pobudo Zavoda Ypsilon. Do leta 2012 je projekt rasel – tako s stališča kakovosti
kot števila udeležencev. Lani se je projekta na več kot 300 lokacijah po vsej Sloveniji udeležilo več kot
8.000 udeležencev.
Simbioza pa se z letošnjim letom seli tudi izven okvirov jesenskih delavnic in tako prehaja v trajnostni
projekt. Poleg brezplačnih delavnic bosta še letos namreč zaživela tudi program Simbioza mojstri,
neprofitni projekt, ki bo v duhu socialnega podjetništva težje zaposljivim mladim omogočil
izobraževanje in nato pridobivanje prvih delovnih izkušenj, jeseni pa v Ljubljani svoja vrata odpira
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prvi Simbioza medgeneracijski center. Še v letošnjem letu bodo s svojim programom zaživele tudi
Simbioza šole, ideja in vizija projekta pa je, da bo Simbioza v prihodnjem letu zaživela tudi v tujini.
Za več informacij obiščite spletno stran: www.simbioza.eu. Dodatne informacije: Špela Bric, telefon:
01/23 43 711 ali spela.bric@simbioza.eu.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za zdravje prejela predlog Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-1). Predlog zakona med drugim poostruje področje koncesij, prepoveduje
oglaševanje zdravstvenih storitev in predvideva združevanje bolnišnic.
Vaša stališča in pripombe na predlagan zakon nam posredujte najkasneje do torka, 6. avgusta 2013 na
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

OCENA OGROŽENOSTI ZARADI NALEZLJIVIH BOL EZNI PRI LJUDEH
S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli v pregled oceno ogroženosti zaradi
nalezljivih bolezni pri ljudeh.
Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka 2.8.2013 na
naslov info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
KMETIJSTVU
Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijstvu. Stališča in pripombe na predlog zakona, ki ga najdete s klikom tukaj, je mogoče poslati do
12. avgusta 2013, na naslov info@skupnostobcin.si.
Predlog sprememb Zakona o kmetijstvu, na področju prometa s kmetijskimi pridelki in živili predlaga
skrajšanje zakonskega, 60. dnevnega roka za plačila, ki je določen v Zakonu o preprečevanju zamud
pri plačilih (ZPreZP-1), na 30 dni za pokvarljivo blago. Predlog zakona vključuje tudi institut varuha
odnosov v verigi preskrbe s hrano, katerega glavne naloge so opredeljene v smislu mediacije med
strankama. Da bi preprečili zavajanje pri prodaji kmetijskih pridelkov, zakon predvideva splošne
ukrepe, ki se nanašajo na povišanje kazni za dvakrat, pri ukrepih povezanih z zavajanjem pa za
trikrat, v primerjavi z veljavno zakonodajo. Zakon prinaša tudi določbe za izrekanje kazni v razponu,
tako da bo inšpektor na mestu lahko izdal tudi višjo globo od najnižje predpisane. Predlagane so tudi
omejitve pri prodaji kmetijskih pridelkov in živil končnim potrošnikom za tiste kmetije, kjer je nosilec
ali član kmetije samostojni podjetnik posameznik, registriran za prodajo kmetijskih pridelkov. V
okviru področja varne hrane se ureja registracija nosilcev živilske dejavnosti živil, kjer opredeljujemo
tudi olajšave za tiste nosilce živilske dejavnosti, ki tržijo male količine živil rastlinskega izvora.
Podana je tudi definicija malih količin, podrobnejša opredelitev pa naj bi bila urejena s predpisom
ministra. Zakon opredeljuje novo shemo kakovosti »Preverjena kakovost«, v katero bodo lahko
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vključeni proizvodi, ki bodo dokazovali izpolnjevanje nadstandardnih kriterijev, ki se nanašajo na
sestavo proizvoda, okolju prijazno pridelavo, kakovost surovin, dobrobit živali, posebno zdravstveno
varstvo živali, način krmljenja, kratke transportne poti, hitro predelavo surovin ali čim manjšo
obdelavo pri skladiščenju in transportu. S ciljem večje varnosti in zmanjšanja števila delovnih nesreč v
kmetijstvu, je v spremembah Zakona o kmetijstvu tudi jasnejše in nekoliko strožje urejeno delovanje
strojnih krožkov ter uvaja varstvo pri delu na kmetijskih gospodarstvih.

OSNUTEK PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA OBDOBJE 2014-2020
Obveščamo vas, da je v javni razpravi Osnutek Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2014-2020. Ključne nacionalne usmeritve prihodnjega PRP 2014–2020 so prenos znanja in
inovacij, prestrukturiranje v smeri povečanja produktivnosti in trajnostne rabe naravnih virov ter
blažitve in prilagoditve na podnebne spremembe, spodbujanje razvoja kratkih oskrbnih verig in
gozdno-lesnih verig ter dviga kakovosti, razvoj endogenih potencialov podeželja in delovnih mest.
PRP in spremljevalni dokument
Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge naslovite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do
ponedeljka, 5.8.2013.

OSNUTEK PRAVILNIKA O PROMETNI SIGNALIZACIJI
S strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor smo v obravnavo prejeli Osnutek Pravilnika o
prometni signalizaciji. Vljudno vas prosim, da mi vaše predloge in pripombe posredujete najkasneje
do 29. avgusta na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

JAVNA RAZPRAVA O STRATEGIJI PAMETNE SPECIALIZACIJE
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v tem tednu začelo javno razpravo o Strategiji
pametne specializacije, strateškem in izvedbenem načrtu za prestrukturiranje slovenskega
gospodarstva in družbe s podporo EU sredstev. Predlog Strategije, ki jo je ministrstvo pripravilo v
sodelovanju z Gospodarsko zbornico Slovenije in deležniki iz gospodarstva, raziskovalnega sektorja
in druge zainteresirane javnosti, je namreč predpogoj za črpanje sredstev evropskih strukturnih
skladov v prihodnji finančni perspektivi 2014-2020 na področju vlaganja v raziskave, razvoj in
inovacije (t.i. tematski cilj 1). Osnutek SPS, v katerem se že jasno začrtane predlagane prioritete
(nekoliko manj pa je v tej fazi razdelan tehnični del, npr. spremljanje) je objavljen na spletni strani
MGRT.

Vaše

pripombe

in

predloge

nam

lahko

posredujete

do

29.8.2013

na

naslov

info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Na spletnih straneh smo zasledili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki predvideva predvsem:

19.7.2013 – 26.7.2013

TN št. 29

- Pri pravici do oprostitve plačila socialnovarstvenih storitev ter pri pravici do plačila družinskega
pomočnika upoštevanje dohodka na način, kot velja za druge pravice, torej v zadnji 3 mesecih pred
vložitvijo vloge;
- Da se kot sprememba, ki vpliva na spremembo odločbe poleg začetka in izgube dohodka upoštevajo
tudi druge oblike spremembe dohodka;
- Otroški dodatek naj bi se odslej štel v lastni dohodek brez dodatka za enostarševsko družino, znižan
za 20% otroškega dodatka, ki pripada prvemu otroku v prvem dohodkovnem razredu;
- Spremembo kroga upravičencev za uveljavljanje otroškega dodatka;
- V skladu z Zakonom o štipendiranju (ZŠtip-1) se ponovno uvaja pravico do državne štipendije za
mladoletne dijake ter se določi lestvico za upravičenost do štipendije in njeno višino;
- Spremembe določb o upravičenosti do subvencije malice v skladu z Zakonom o šolski prehrani
(ZŠolPreh-1);
- Sprememba določb glede subvencioniranja tržnih najemnin tako, da se subvencija odslej nakazuje
direktno lastniku stanovanja in ne več najemniku, subvencija pa je vezana na prijavo stalnega
prebivališča na naslovu tržnega najemnega stanovanja;
- Zakon določa, kdo so osebe, ki se ugotavljajo pri upoštevanju materialnega položaja ter izjeme od te
ureditve. Predlog predvideva odpravo nejasnosti v teh določbah;
- Spremembe določb glede sredstev za nego in pomoč in druge oblike denarnih nadomestil;
- Spremembe določb, ki se nanašajo na opustitev uveljavljanja kakšne pravice, ki bi dala dohodke;
- Z namenom enotne ureditve upoštevanja premoženja, se določba o premoženju pri dodeljevanju
pravic, ki se ugotavljajo na t.i. mesečnem nivoju, ureja na enem mestu;
- Spremembe določb ki določajo, da se ne upošteva premoženja, ki daje dohodke višje od 2-kratnika
bruto minimalne plače;
- Višanje meja premoženja (prihrankov), ki se kot premoženje ne upošteva, tako za samske osebe kot
družine;
- Sprememba kroga upravičencev do osnovnega zdravstvenega zavarovanja, upravičenci naj bi bili
vsi, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči, rešuje pa tudi vprašanje zavarovanja otrok, ki so z
odločbo centra nameščeni v rejniške družine;
- V postopku oprostitve socialnovarstvenih storitev upoštevanje dohodkov upravičenca oz. zavezanca
in njegovega partnerja, ne pa tudi dohodki otrok;
- Neupoštevanje prihrankov upravičenca kot premoženje, prištejejo pa se k plačilni sposobnosti,
vendar le z mejo, določeno za upravičenca do varstvenega dodatka;
- Neupoštevanje nepremičnin kot premoženja;
- Odprava problemov vezanih na določbe zakona, da se številne odločbe izdajajo za obdobje
koledarskega leta;
- Ureditev primerov, ko bodo vloge oddane v mesecu pred začetkom uporabe tega zakona;
- V primeru, ko bodo mladoletni dijaki po novem upravičeni do državne štipendije, bodo morali centri
za socialno delo po uradni dolžnosti preveriti in na novo odločati o vseh pravicah, do katerih je
upravičenec ali oseba, upravičena na podlagi drugih določb.
besedilo predloga
Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in stališča na predlog zakona posredujete
najkasneje do srede, 14. avgusta 2013, na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
SOCIALNO VARSTVENIH DODATKIH
Osnovni cilj Predloga Zakona o socialno varstvenih prejemkih pa je izboljšanje sedanjega stanja
(upoštevanje dohodkov iz naslova študentskega dela samo v višini meje preživetja za otroka, odprava
diskriminacije pri dodeljevanju izredne denarne socialne pomoči upravičencem do varstvenega
dodatka in izključitev krivdnega razloga pri izredni denarni socialni pomoči zaradi višje sile ali
naravne nesreče ali zaradi menjave statusa iz otroka v samsko osebo ali iz otroka ene družine v
družinskega člana nove družine, dodane so nove osebe, ki se štejejo kot delovno aktivne in so lahko
upravičene do dodatka za delovno aktivnost, s prenosom določb, ki se nanašajo na premoženje, v
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se
meje prihrankov, ki se ne upoštevajo kot premoženje, zvišujejo in s tem se izboljšuje položaj prosilcev
za pravico do DP in VD), prilagoditev zakonskim spremembam na drugih področjih, predvsem
predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in
novemu Zakonu o štipendiranju (uvedba novih meril za določitev minimalnega dohodka, ki
posameznemu družinskemu članu zagotavlja osnovno preživetje, povečanje dodatka za otroke v
enostarševskih družinah), odprava podvajanja zakonskih določb z Zakonom o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev oziroma uskladitev določb z določbami Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, razširitev kroga upravičencev do varstvenega dodatka ter izključitev 1/3 vrednosti prejete
denarne socialne pomoči in varstvenega dodatka iz omejitve dedovanja po 128. členu Zakona o
dedovanju.
Vljudno vas naprošamo, da nam morebitne pripombe in stališča na predloga zakonov posredujete
najkasneje do srede, 14. avgusta 2013, na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O VARSTVU PRED POŽAROM V NARAVNEM
OKOLJU
S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli predlog Uredbe o varstvu pred
požarom v naravnem okolju. Vljudno vas prosim, da nam vaše predloge posredujete na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka 29.8.2013.

OSNUTEK PARTNERSKEGA SPORAZUMA
S strani MGRT smo v pregled prejeli Osnutek Partnerskega sporazuma, ki ga po navedbah MGRT
podpiše EK, MGRT in Razvojna sveta Zahodne in Vzhodne kohezijske regije.
Vljudno prosimo, da vaše pripombe in predloge za spremembo Partnerskega sporazuma posredujete
na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do torka 3. septembra 2013.
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POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILA DURS GLEDE VIŠJE STOPNJE DDV
Davčni urad RS je aktualiziral pojasnila glede višje stopnje DDV in sicer pod rubriko povišanje
stopenj- ZIPRS 13/14-A ter dodal odgovore pod rubriko najpogostejša vprašanja in odgovori.

POVEČAN OBSEG DELA - IZPLAČILA ZAPOSLENIM NA PROJEKTU
S strani Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli pojasnilo glede sredstev za izplačilo delovne
uspešnosti zaradi povečanega obsega dela zaposlenim na projektu, ki ga lahko preberete s klikom
tukaj.

POVPRAŠEVANJA
KONCESIJA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO TER OBSTOJ KOMISIJE ZA
OCENJEVANJE IN VREDNOTENJE STANJA OBJEKTO V
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo, da se spodaj navedeni vprašanji
posredujeta občinam članicam:
1.

Ali ste v zadnjem času razpisali koncesije za predšolsko vzgojo in pod kakšnimi pogoji?

2.

Ali imate ustanovljeno komisijo za ocenjevanje, vrednotenje stanja objektov (npr. šol in vrtcev)

za potrebe planiranja in ugotavljanja prioritet na področju investicijskega vzdrževanja?
Povpraševanje je odprto do srede, 7. avgusta 2013. Vljudno vas prosimo, da nam odgovore
posredujete na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.
Za sodelovanje se vam zahvaljujemo.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
17.8. / JADRANSKE IGRE TUDI V SLOVENIJI
Dragoceno je imeti nekaj, kar nas loči od drugih. Nekaj, kar nas uvršča v sam vrh. Jadranske igre so
takšen projekt, množičen in priljubljen pri vseh generacijah, v vseh sodelujočih državah. Letos so
Jadranske igre prišle tudi v Slovenijo. Na velikem slovenskem finalu, se bo 17. avgusta 2013 pomerilo
6 ekip iz različnih slovenskih mest. Zmagovalna ekipa bo zastopala Slovenijo na mednarodnem finalu
Jadranskih iger 2013, ki bo 1. septembra v Biogradu na Moru. Rok za prijavo slovenskih ekip na
jadranske igre je 1. avgust 2013.
Jadranske igre v Sloveniji organizira socialno podjetje Kooperativa Konjice, v sodelovanju s
Skupnostjo občin Slovenije, Slovenskim forumom socialnega podjetništva, Turističnim društvom
Slovenske Konjice, Kooperativo Gore, Spletnimi talenti in Mladinskim centrom Dravinjske doline.
Organizatorji Jadranskih iger 2013 v Sloveniji, k prijavam za sodelovanje na finalu Jadranskih iger
vabimo 8 članske ekipe, v katerih je 5 fantov in 3 dekleta. Sodelovanje na Jadranskih igrah je za ekipe
brezplačno. Tekmuje se v igrah, ki so predstavljene v predstavitveni zloženki pripeti v sporočilu.
Prijava mora vsebovati:
Osebne podatke članov ekipe: ime in priimek, leto rojstva, mesto stalnega prebivališča, elektronski
naslov, številko mobilnega telefona.

19.7.2013 – 26.7.2013

TN št. 29

Fotografije posameznih članov in članic in 1 skupinska fotografija ekipe.
Navedba mesta ali občine, ki jo želi ekipa na igrah zastopati.
Motivacijsko pismo (max. ena A4 stran), v katerem je potrebno opisati ekipo in mesto, ki ga zastopa
ter razloge zaradi katerih želi ekipa sodelovati na Jadranskih igrah.
Ime in priimek odgovorne osebe ekipe, elektronski naslov in številko mobilnega telefona.
Prijavo je potrebno poslati na elektronski naslov: E: info@fsp.si najkasneje do 1. avgusta 2013 do 12
ure.
Izbor finalistov
Med vsemi prijavljenimi ekipami, bodo organizatorji glede na število prijavljenih ekip, na podlagi
vsebin motivacijskih pisem, ustrezne regionalne razporejenosti in s predtekmovanjem, izbrali 6 ekip,
ki se bodo pomerile na slovenskem finalu. Ekipi mesta gostitelja Slovenske Konjice je zagotovljena
neposredna uvrstitev v finale.
Sodelujoče ekipe na Jadranskih igrah 2013 v Sloveniji, morajo ob prijavi zagotoviti:
1. Da se bodo v primeru poziva, udeležile predtekmovanja, ki bo potekal v soboto 17.8.2013 v
Slovenskih Konjicah.
2. Da se bodo v kolikor se bodo nanj uvrstile, udeležile slovenskega finala, ki bo potekal v soboto 17.
avgusta 2013 v Slovenskih Konjicah.
3. Da se bodo v primeru zmage na slovenskem finalu Jadranskih iger, kot zmagovalna ekipa Slovenije
udeležili mednarodnega finala Jadranskih iger v Biogradu na Moru 1.9.2013, ki bo vključno s
pripravami na finale med 28.8. in 2.9.2013 (ekipa bo brezplačno nameščena v Biogradu na Moru - pol
penzion).
Namen Jadranskih iger:
Celoten projekt je namenjen promociji turističnih destinacij in obsega prav to, kar je njihova siceršnja
dejavnost :
-Promocijo mesta z medijskim oglaševanjem projekta in predvsem preko ekipe, ki na igrah zastopa
svoje mesto.
-Promocija avtohtonih običajev in lokalnih tradicij preko iger, vezane na zgodovino sodelujočih mest.
- Vključevanje občanov in turistov v igre in spremljevalne aktivnosti, ki preko >svoje< tekmovalne
ekipe doživijo igre z mnogo pozitivnih emocij in doživetij.
- Povezovanje in tekmovanje med mesti oz. občinami. Kot zanimivost - v zadnjih dveh letih na
sedemdesetih dogodkih ni bilo niti enega incidenta.
- Vključevanje najmlajših, ki bodo preko delavnic in iger, spoznavali lastno tradicijo in avtohtone
proizvode domačinov.
Ekipe, mesta ali občine zainteresirane za sodelovanje na Jadranskih igrah 2013 v Sloveniji, lahko več
informacij o posameznih Jadranskih igrah in pogojih sodelovanja dobijo na spletni straneh:
www.jadranskeigre.com, elektronskem naslovu info@fsp.si, mobilnem telefonu: 031 348 930 (Tadej
Slapnik) ali 041 209 676 (Blanka Kovačič). Poziv ekipam, Informativna brošura

27.8. / JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ - KAKO NAJUSTREZNEJE
ZAGOTOVITI IN ZAVAROVATI PRAVICO DO (PITNE) VODE
V sekretariatu SOS smo prejeli vabilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje
Državnega zbora na javno predstavitev mnenj z naslovom "Kako najustrezneje zagotoviti in
zavarovati pravico do (pitne) vode", ki bo v torek, 27. avgusta 2013, ob 11. uri v dvorani 1
Pomurskega sejma, Cesta na stadion 2, Gornja Radgona.
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Namen javne predstavitve mnenj je pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti predvsem o
naslednjih vprašanjih:
1. Kateri so pozitivni in negativni učinki privatizacije oskrbe s pitno vodo in ali je sedanja ureditev te
oskrbe v Sloveniji ustrezna?
2. Ali bi bilo v Sloveniji dopustno in primerno privatizirati upravljanje z vodnimi viri oziroma oskrbo
s pitno vodo?
3. Ali je pravica do pitne vode pravna kategorija,ki bi jo bilo primerno izrecno zaščititi z Ustavo?
4. Katera pravna, strokovna in širša družbena vprašanja in dileme sproža ustavno urejanje pravice do
pitne vode kot človekove pravice?
Na posvetu bodo sodelovali tudi predstavniki SOS.

25.09. – 27.9. / SEJEM NEXPO
V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
Na spletu najdete vabilo, praktične informacije in (preliminarno) prijavnico – za Sekretariat SOS. Na
podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe (prosimo,
da jo izpolnjeno pošljete na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
1.8. / DELAVNICE ZA IZPOLNJEVANJE PRIJAVNIC ZA EZD
Zavod MOVIT, informacijska točka programa Evropa za državljane, vse zainteresirane potencialne
prijavitelje vabi na delavnice za izpolnjevanje prijavnic za prijavni rok 1. september 2013. Delavnici
bosta potekali v četrtek, 1. avgusta 2013 v poslovni stavbi Slovenijalesa na Dunajski cesti 22.
Posamezna delavnica traja od 1,5 do 2h in sicer za akcijo 1, ukrep 1.1 – Srečanja prebivalcev
pobratenih mest: ob 10:00 in akcijo 1, ukrep 1.2 – Mreže prebivalcev pobratenih mest: ob 12:00. Vašo
udeležbo sporočite do torka. 30. julija 2013, na e-naslov info@ezd.si in navedete za katero oz. katere
delavnice se prijavljate. Kot informacijsko gradivo lahko preberete Vodnik po programu za leto

2013.

18. -19.9. / MEDNARODNA KONFERENCA PMINTER
Vabimo vas na mednarodno zaključno konferenco projekta PMinter, ki bo potekala 18. in 19.
septembra 2013 v Hotel City v Mariboru. Konferenca je organizirana v okviru mednarodnega projekta
PMinter, ki ga Mestna občina Maribor izvaja skupaj s partnerji. Delno ga financira Evropski sklad za
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regionalni razvoj v okviru Operativnega programa Slovenija – Avstrija 2007−2013. Več informacij o
samem projektu je podanih na spletni strani: pminter.eu.
Na konferenci bodo sodelujoči partnerji iz Slovenije in Avstrije predstavili rezultate svojega dela. Kot
predavatelji so povabljeni še strokovnjaki iz drugih evropski držav, ki se ukvarjajo s področjem
varstva zraka. Obravnavane bodo naslednje teme:
• meritve kakovosti zraka,
• modeliranje,
• vpliv kakovosti zraka na zdravje,
• ukrepi za izboljšanje kakovosti zraka,
• primeri dobrih praks.
Konferenca je namenjena tako strokovnjakom z omenjenih področij kot predstavnikom lokalnih
skupnosti in državnih institucij. Udeležba na konferenci je brezplačna. Zagotovljeno bo simultano
prevajanje v slovenski, nemški in angleški jezik. Prijavnico pošljite najkasneje do petka, 30. avgusta
2013, na elektronski naslov: pminter@maribor.si.

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
25.92013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave. Vsebine
konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim
za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

15. - 16.10 / OBVESTILO O KONFERENCI »CYCLING IN CENTRAL AND
EASTERN EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) v okviru projekta Mobile2020 (www.mobile2020.eu)
organizira v Ljubljani 15. in 16. 10. 2013 mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern
European Cities«. Konferenca bo potekala v Hotelu M in je v prvi vrsti namenjena političnim
predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za prostorsko in
prometno načrtovanje, podjetjem s področja upravljanja s prometom in projektiranjem cestne oz.
kolesarske infrastrukture in kolesarskim aktivistom. Glavne teme: prednosti in koristi kolesarjenje,
spodbujanje urbanega kolesarjenja, primeri dobre prakse iz vse Evrope, kolesarska kultura in
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kolesarska mesta prihodnosti. Organizirani bodo tudi vodeni kolesarski ogledi dobrih praks
preobrazbe Ljubljane v kolesarjem prijazno mesto, sejem predstavitve projektov, ogled izobraževalnih
in promocijskih video filmov ter srečanje predstavnikov urbanih kolesarskih gibanj iz J in JV Evrope.
Udeležba na konferenci, ki bo potekala izključno v angleškem jeziku, je brezplačna, potrebne pa so
predhodne

prijave.

Več

informacij

in

dostop

do

registracijskega

obrazca

na:

http://www.mobile2020.eu/home.html (bh)

NOVICE DRUGIH
PRIHODI IN PRENOČITVE TURISTOV V SLOVENIJI V MAJU VEČJI

Po

podatkih

SURS

je

bilo

v

turističnih

nastanitvenih objektih v maju 2013 zabeleženih
okoli 286.000 prihodov turistov in okoli 747.000
njihovih prenočitev ali za 12 % več prihodov
turistov in za 9 % več njihovih prenočitev kot v
maju 2012. Število prihodov domačih turistov je
bilo višje za 4 %, število njihovih prenočitev pa
za 2 %. Število prihodov tujih turistov je bilo
višje za 15 %, število njihovih prenočitev pa za 13 %. Z vidika pomembnejših turističnih trgov najbolj
naraslo število prenočitev srbskih in nizozemskih turistov, najbolj upadlo pa število prenočitev ruskih
turistov. Tuji turisti so pri nas v maju 2013 ustvarili 66 % vseh turističnih prenočitev. Ključni evropski
trgi, od koder so prihajali turisti, ki so v maju 2013 ustvarili največ prenočitev tujih turistov pri nas, so
bili: Avstrija in Nemčija (po 16 %), Italija (10 %), Ruska federacija (6 %), Srbija, Združeno kraljestvo in
Nizozemska (po 4 %). Največ prenočitev turistov je bilo v maju 2013 zabeleženih v zdraviliških
občinah, okoli 236.000 (ali za 1 % več kot v maju 2012). Na drugem mestu po številu prenočitev vseh
turistov so bile obmorske občine; tam je bilo zabeleženih okoli 165.000 prenočitev turistov (ali za 10 %
več kot v maju 2012). Gorske občine so zabeležile okoli 154.000 prenočitev vseh turistov (ali za 18 %
več kot v maju 2012). Občina Ljubljana je zabeležila 13 % vseh prenočitev; v Ljubljani se je tudi najbolj
povečalo število prenočitev po vrstah občin, in sicer za 24 %. Domači turisti so ustvarili največji delež
svojih prenočitev v zdraviliških občinah (48 %), tuji turisti pa v gorskih občinah (25 %). V maju 2013 je
bilo zabeleženih največ prenočitev turistov v hotelih, okoli 491.000 ali 66 % vseh prenočitev; sledili so
kampi z okoli 97.000 ali 13 % vseh prenočitev ter apartmajska in počitniška naselja z okoli 39.000 ali 5
% vseh prenočitev. V zasebnih sobah, apartmajih in hišah je bilo zabeleženih okoli 23.000 prenočitev
ali 3 % vseh prenočitev turistov. Domači turisti so polovico vseh svojih prenočitev ustvarili v občinah
Piran, Brežice, Moravske Toplice, Izola, Podčetrtek in Koper. Tuji turisti so 61 % vseh svojih
prenočitev ustvarili v občinah Ljubljana, Piran, Bled, Rogaška Slatina, Moravske Toplice, Brežice in
Kranjska Gora. (Vir: SURS, bh)

LETOS SLOVENIJA BREZ NOVIH PROJEKTOV LIFE ZA NARAVO
Evropska komisija je objavila seznam projektov LIFE+ iz razpisa, objavljenega v letu 2012, s področja
narave jih je 92 (opisi projektov). Letos Slovenija med izbranimi nima nobenega s področja narave.
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Lani je Slovenija med 202 projekti (prijavljenimi na razpis v letu 2011) pridobila dva. Na letošnji
razpis (ko je Slovenija zagotovila sofinanciranje) pa je prijav kar devet. Odločitev o teh projektih bo
Evropska komisija sprejela konec pomladi prihodnje leto. (Vir: bilten e-natura 200, bh)

ZBIRAJO SE PRIJAVE NA MESTNI PARLAMENT MLADIH 2013
Mestni parlament mladih je program Evropske prestolnice mladih Maribor 2013, ki ga izvaja Zavod
PIP. Program predstavlja simulacijo Evropskega parlamenta. Namen programa je spodbujati
participacijo mladih v demokratičnih sistemih odločanja, pri čemer se bo čim več odločitev in
aktivnosti prepustilo prav mladim. Mlade želijo seznaniti z delovanjem Evropskega parlamenta, jim
dati možnost artikuliranja problemov in predlaganja ukrepov za rešitev le-teh. Parlament bo deloval
po odborih, kjer se bosta obravnavali temi zaposlovanja in neposredne demokracije. Vsi mladi med 19.
in 29. letom starosti so vabljeni k prijavi in tako postanejo eden izmed 50-ih mladih poslancev, ki bodo
razpravljali o aktualnih lokalnih tematikah, izpostavljali probleme in poskušali najti rešitve zanje.
Mladi poslanci se bodo tekom dela srečali z evropskimi poslanci, poskrbljeno bo pa tudi za družabne
dogodke, kjer se bodo mladi lahko bolje spoznali. Simulacija se bo začela izvajati septembra 2013 in bo
vključevala do 15 zasedanj. Vsi zainteresirani mladi naj izpolnijo prijavnico na spletni strani

http://www.zavodpip.si/mladina/82 in jo skupaj s krajšim motivacijskim pismom pošljejo na
elektronski naslov miran.vrbanic@zavodpip.si do 1. avgusta 2013.

E-TRANSFORMER OZAVEŠČA O PRAVILNEM RAVNANJU Z EODPADKI IN ODPADNIMI BATERIJAMI
ZEOS d.o.o., ki v imenu proizvajalcev in uvoznikov EE opreme kot skupna shema ravnanja z odpadno
električno in elektronsko opremo (OEEO) ter shemo ravnanja z odpadnimi prenosnimi baterijami in
akumulatorji (OPBA) izpolnjuje obveznosti, ki izhajajo iz Uredbe o ravnanju z OEEO in OPBA, v
okviru projekta LIFE+ izvaja zbiralno osveščevalne akcije po slovenskih občinah in šolah. V ta namen
so izdelali prav posebno promocijsko vozilo t.i. E-transformer, ki je obiskal že več kot 54 občin in 200
šol ter vrtcev. S svojo vsebino je preko multimedije in razstavnih eksponatov na zanimiv način
ozavestil otroke ter ostale občane o pomembnosti pravilnega ločevanja elektronskih naprav in
odpadnih baterij. Tako se je v desetih mesecih s pomočjo E-transformerja, s pomembnostjo pravilnega
ravnanja z OEEO in odpadnimi baterijami, seznanila več kot 1/3 prebivalstva Slovenije oziroma kar
271.453 gospodinjstev, ki so imeli možnost ogleda E-transformerja. Seznanili so se tudi s pravilno
oddajo tovrstnih odpadkov. V času akcije od septembra lansko leto do maja letos so zbrali več kot
4.857 ton OEEO in 68 ton OPBA . E-transformer je zdaj obiskal že več kot 54 občin in z vidika
učinkovitosti zbiranja velja izpostaviti vzhodno Slovenijo. Koroška, Štajerska in Pomurska regija so
nedvomno področja z največjo zbrano količino OEEO. V veliki ozaveščevalno zbiralni akciji »Eodpadke ločuj in okolje varuj«, ki je potekala na Pomurskem je sodelovalo kar 24 šol in preko 70.000
prebivalcev iz 18 občin, ki so skupaj uspeli zbrati preko 230 ton tovrstnih odpadkov. Cilj za leto 2016 je
zbrati 45 % od količin E-opreme od količin danih na trg v preteklih 3 letih, za leto 2020 pa kar 65 %.
Uspešnost posameznih regij v Sloveniji lahko spremljate na EKO semaforju na njihovi spletni strani
(http://life.zeos.si/sl/dogodki/eko-semafor.html). Projekt se približuje h koncu, saj se bo zaključil v
mesecu septembru. Do takrat bodo obiskali še več kot 30 občin. (Vir: Pristop za Zeos, bh)
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19. REDNA SEJA VLADE RS
VLADA DOLOČILA RAZREZ ODHODKOV ZA PRIPRAVO REBALANSA
PRORAČUNA 2014 IN PRIPRAVO PRORAČUNA 2015
Vlada RS je na današnji redni seji določila razrez odhodkov za pripravo Predloga sprememb
proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in pripravo Predloga proračuna Republike Slovenije za
leto 2015.
Sprejela je Izhodišča za pripravo Predloga sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2014 in
Predloga proračuna Republike Slovenije za 2015. Pri pripravi omenjenih dokumentov se zasleduje cilj
doseganja proračunskega primanjkljaja v višini 3,0 % BDP v letu 2014 in 2,5 % BDP v letu 2015.
Določila je največji možni obseg odhodkov državnega proračuna za leti 2014 in 2015 iz naslova
integralnih sredstev in sicer za leto 2014 v višini 7.861,3 milijonov evrov in za leto 2015 v višini 7.952,8
milijonov evrov.
Vlada nalaga pristojnim ministrstvom, da pripravijo poimenski seznam predlogov sprememb
zakonov in drugih predpisov iz njihove pristojnosti in ga skupaj z ocenjenimi finančnimi posledicami
do 9. avgusta 2013 posredujejo Ministrstvu za finance, najkasneje do 29. avgusta 2013 pa posredujejo
vladi v obravnavo.
Ministrstva morajo ponovno realno oceniti zmožnost črpanja EU sredstev v letih 2014 in 2015 iz
naslova obstoječega in novega večletnega finančnega okvira, ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo, pa končne podatke predloži MF najkasneje do 22. avgusta 2013.
Predlagatelji finančnih načrtov morajo do 23. avgusta 2013 v sodelovanju z ministrstvom za finance
pripraviti predloge finančnih načrtov z obrazložitvami v višini, določeni v razrezu proračunskih
odhodkov.
Sprejeti so bili naslednji sklepi:
- Ministrstvo za pravosodje v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin in
predpisi izdanimi na njegovi podlagi, na podlagi predlogov organov državne uprave, pravosodnih
organov, javnih zavodov, javnih gospodarskih zavodov, javnih agencij in javnih skladov, ki jih je
ustanovila država pripravi Predlog načrta ravnanja s nepremičnim in premičnim premoženjem države
za leti 2014 in 2015 in ju do 10. septembra 2013 predloži Vladi Republike Slovenije. Do 31. avgusta
2013 morajo ministrstvu, zgoraj omenjene dokumente predložiti tudi Državni zbor, Državni svet,
Ustavno in računsko sodišče, Varuh človekovih pravic in drugi državni organi, ki niso pravosodni
organi ali organi državne uprave.
- Ministrstvo za notranje zadeve pripravi Predlog skupnega kadrovskega načrta za organe državne
uprave za leti 2014 in 2015 in ga do 10. septembra 2013 predloži Vladi Republike Slovenije v sprejem.
Skupne kadrovske načrte za pravosodne organe pripravijo Vrhovno sodišče RS za sodišča, Vrhovno
državno tožilstvo RS za tožilstva in Državno pravobranilstvo RS ter jih posredujejo Ministrstvu za
notranje zadeve do 31. avgusta 2012. Do istega datuma morajo kadrovske načrte za leti 2014 in 2015
pripraviti in predložiti (skupaj z obrazložitvami) tudi nevladni uporabniki. Ministrstva, ki so pristojna
za osebe javnega prava, morajo Predloge kadrovskih načrtov navedenih oseb za leti 2014 in 2015
skupaj z obrazložitvami posredovati Ministrstvu za notranje zadeve do 31. avgusta 2012. Za ostale
posredne uporabnike proračuna, pa pristojna ministrstva pripravijo kadrovske projekcije in predloge
ukrepov za zmanjšanje oziroma zagotavljanje vzdržnega števila zaposlenih pri posrednih
proračunskih uporabnikih, ki so v njihovi pristojnosti in jih ravno tako posredujejo Ministrstvu za
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notranje zadeve do 31. avgusta 2013. Kadrovski načrti morajo biti usklajeni z načrtovanimi sredstvi za
plače v predlogih finančnih načrtov. (Vir: MF, pa)

PREDLOG ZAKONA O EVIDENCI VOLILNE PRAVICE
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo predloga Zakona o evidenci volilne pravice in ga bo
posredovala v obravnavo Državnemu zboru RS. Gre za tehnični zakon, ki določa vodenje evidence
volilne pravice, sestavo volilnih imenikov in izdajo volilnih kart.
Predlog zakona uvaja racionalizacijo pri več delih vodenja in uporabe evidence volilne pravice:
-

dolgoročna ukinitev neuspešnega pošiljanja volilnega gradiva v tujino na nedvoumno

neaktualne naslove državljanov. Uvaja se vpis večkrat vrnjenih pošiljk z volilnim gradivom z istega
naslova;
-

v evidenci volilne pravice se uvaja podatek o dodatni volilni pravici državljanov, pripadnikov

avtohtone italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti in pripadnikov romske skupnosti;
-

z vidika varstva osebnih podatkov se ukinja možnost vpogleda v osebne podatke iz evidence

volilne pravice za druge osebe pri razgrnitvi volilnih imenikov. Veljavna ureditev razgrnitve volilnih
imenikov je po mnenju informacijskega pooblaščenca nepotreben in čezmeren poseg v zasebnost
posameznika in povečevanje tveganja za posledične kraje identitete in drugih morebitnih zlorab
zaradi tolikšnega razkrivanja osebnih podatkov. Dopušča pa se možnost, da vsak posameznik lahko
preveri podatke zase, in sicer kadar koli (po portalu e-uprava ali pri organih, pristojnih za vodenje
evidence volilne pravice). Krajevna pristojnost za preverjanje podatkov se ukinja;
-

neposreden vpogled v uporabo podatkov iz evidence volilne pravice se zaradi izvedbe

volilnih opravil in preverjanja kandidatur omogoči državni volilni komisiji in volilnim komisijam,
pristojnim za izvedbo posameznih volitev oziroma glasovanja. S tem se razbremenijo upravne enote
in Ministrstvo za notranje zadeve, volilna opravila pa so tako opravljena hitreje in brez nepotrebnega
dopisovanja med organi;
-

racionalizirana je izdaja volilnih kart po uradni dolžnosti;

-

racionalizirana je tudi izdaja volilnih kart na zahtevo oziroma sporočilo državljana o izbranem

načinu uresničevanja volilne pravice;
-

večja racionalizacija je tudi pri novi ureditvi zaključevanja volilnih imenikov brez

predhodnega ročnega osveževanja podatkov. Predlog zakona predvideva, da se za volitve ali
glasovanje uporabijo volilni imeniki, ki izražajo stanje v evidenci volilne pravice 15. dni pred dnem
glasovanja brez ročnih popravkov. Volivec, ki je spremenil svoje prebivališče v obdobju od sestave
volilnega imenika do dneva glasovanja, uresničuje svojo volilno pravico na volišču, ki ga je imel na
dan sestave volilnega imenika. Nova ureditev pomeni jasno določen datum pregleda stanja v
evidenci, ki državljanu zagotovi ustrezno informacijo o tem, na katerem volišču lahko pričakuje, da bo
volil, in dovolj dolg rok za pošiljanje obvestil volivcem brez dodatnega poznejšega obveščanja ali
spreminjanja ter morebitnih nedoslednosti.
Poleg navedenih, predlog zakona uvaja tudi številne druge v praksi dokazane pomanjkljivosti sedanje
ureditve.(Vir: MNZ, pa)
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in
referendumski kampanji (ZVRK) in ga Državnemu zboru Republike Slovenije posreduje v obravnavo
po rednem postopku.
Predlog zakona bo omogočil večjo transparentnost financiranja volilne in referendumske kampanje ter
učinkovitejši nadzor nad spoštovanjem določb zakona. Temeljni cilji, ki jih želi predlagatelj doseči s
predlogom zakona, so namreč: zagotovitev večje transparentnosti financiranja volilne in
referendumske kampanje, javna dostopnost podatkov iz poročil o financiranju volilnih kampanj,
zagotovitev učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem določb zakona in določitev sankcij, ki bodo
sorazmerne in bodo hkrati učinkovito preprečevale kršitve zakona. Pomemben cilj predloga zakona je
omogočanje učinkovitega opravljanja nadzora, saj bodo imeli organi, ki so za nadzor pristojni, na voljo
ustrezne instrumente za izvajanje učinkovitega nadzora. Z novelo zakona bodo odpravljene
pomanjkljivosti veljavnega zakona, ki so bile ugotovljene pri izvedbi volitev v praksi v preteklih letih,
obenem pa bodo upoštevana priporočila Računskega sodišča RS, Skupine držav proti korupciji pri
Svetu Evrope GRECO ter Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi OVSE.
Predlog zakona odpravlja neskladnost z Ustavo RS v delu, ki se nanaša na prepoved objavljanja
raziskav javnega mnenja sedem dni pred dnem glasovanja, po novem naj bi prepoved objave raziskav
javnega mnenja in anket veljala le v času 24 ur pred dnem glasovanja. (Vir: Vlada RS, pa)

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
POLITIČNIH STRANKAH
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o političnih
strankah in ga posreduje v obravnavo Državnemu zboru Republike Slovenije.
Glavne rešitve in novosti:
- v predlogu zakona se prepoved financiranja strank razširja na vse pravne osebe, samostojne
podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnost;
- zaradi navedene omejitve financiranja predlog zakona predvideva pridobivanje sredstev iz
državnega proračuna, ki so namenjena izobraževanju poslancev, administrativni in strokovni pomoči
pri delu poslanskih skupin in organizaciji poslanskih pisarn preko pogodbe z državnim zborom ter
spremembo kriterijev za delitev sredstev iz državnega proračuna, in sicer se bo 25% teh sredstev
namenilo upravičenim strankam v enakih deležih, 75% pa sorazmerno s številom glasov volivcev, ki
so jih stranke dobile v vseh volilnih enotah; višina sredstev, ki pripadajo posamezni stranki, pa se bo
po novem določala v finančnem načrtu državnega zbora;
- prispevke, ki jih bo stranka pridobila v nasprotju s tem zakonom, bo dolžna najkasneje v 30 dneh od
dneva prejema nakazati v humanitarne namene, kot so določeni v zakonu, ki ureja humanitarne
organizacije, ter o tem obvestiti državni zbor;
- jasneje in podrobneje so opredeljena nekatera pravila sestave in oddaje letnega poročila političnih
strank ter določena dolžnost stranke, da posebej prikazuje podatke o finančnem poslovanju mladinske
organizacije ter ženske organizacije kot sestavnih delov stranke;
- politična stranka bo morala v letnem poročilu razkriti podatke o donatorju, če prispevki v skupnem
znesku v letu, za katero se dela letno poročilo stranke presegajo višino povprečne plače na delavca v
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RS; določena bodo pravila razkritja podatkov o posojilih danih strankam (višina, obrestna mera in
odplačilna doba);
- fizične osebe lahko prispevajo prispevke za stranko. Prispevki posamezne fizične osebe v gotovini so
v letu, za katero se dela letno poročilo stranke, dovoljeni največ do zneska 50 evrov, višji prispevki v
denarju pa morajo biti vplačani prek bank, hranilnic ali drugih pravnih oseb, ki so ponudniki plačilnih
storitev. Pri prispevanju prispevka v gotovini mora fizična oseba poleg višine danega zneska stranki
sporočiti tudi podatke o imenu, priimku, EMŠO in naslovu fizične osebe. V noveli zakona je tudi
kazenska določba v primeru, da bo omenjeni znesek prekoračen.
- predlog zakona določa obvezno javno objavo letnih poročil strank na spletni strani AJPES;
- Računskemu sodišču se daje pristojnost za revizijo poslovanja stranke. Računsko sodišče bo opravilo
revizijo poslovanja stranke, če bo stranka v preteklem letu prejela ali bila upravičena do sredstev
državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti v višini, ki presega 10.000 EVR oziroma če bo
revizijo predlagala komisija za preprečevanje korupcije ali če bo ob pregledu letnega poročila stranke
podvomilo v resničnost podatkov poročila ali ugotovilo druge nepravilnosti.
Računskemu sodišču se daje tudi pooblastilo, da bo pri opravljanju revizije poslovanja stranke lahko
zahtevalo predložitev listin, pojasnila ter vpogled v poslovne knjige in evidence od stranke, pri kateri
se opravlja revizija, državnih organov, organov lokalnih skupnosti, Banke Slovenije in poslovnih
bank, v katerih ima stranka odprte transakcijske račune, izvajalcev storitev in prodajalcev blaga, ki so
opravili storitve oziroma dobavili blago stranki ter od drugih oseb;
- v predlogu sprememb zakona se uvaja ukrep začasnega prenehanja financiranja stranke iz javnih
sredstev za dobo šestih mesecev ali enega leta, če je stranka s pravnomočno odločbo o prekršku
spoznana za odgovorno za hujše kršitve določb zakona, ki ureja financiranje;
- predlog zakona določa nekatere nove prekrške, ki v veljavnem zakonu do sedaj niso bili opredeljeni
in dviguje globe za posamezne vrste prekrškov, - zgornja meja globe za najhujše prekrške se npr.
povečuje iz sedanjih 20.850 na 30 000 EUR;
- prekrškovnim organom bo zagotovljena možnost izrekanja globe v razponu, za odločanje o
prekrških, ki predstavljajo kršitev določb o financiranju strank, pa se določa pristojnost Okrajnega
sodišča v Ljubljani. (Vir: MNZ, pa)

SEZNANJENJE S POROČILOM O ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE
KOHEZIJSKE POLITIKE 2007-2013
Vlada RS se je seznanila s trenutnim stanjem na področju črpanja sredstev evropske kohezijske
politike za programsko obdobje 2007-2013. Poročilo obravnava presek stanja in uspešnost Slovenije na
tem področju do konca junija 2013, identificira glavne ovire in njihove posledice ter podaja predloge in
priporočila za pospešitev črpanja.
Republika Slovenija je v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 6. 2013 od 4,8 milijarde evrov razpoložljivih
sredstev evropske kohezijske politike (EU in SLO del) potrdila 5,3 milijarde evrov instrumentov –
projektov oz. programov (razlog za večji znesek od razpoložljivega so presežne pravice porabe oz.
potrjevanje rezervnih projektov), kar predstavlja 110,3 odstotka razpoložljivih sredstev. Za 3,8
milijarde evrov ali 78,9 odstotkov razpoložljivih sredstev je bilo doslej podpisanih pogodb, iz
državnega proračuna izplačane 2,6 milijarde evrov (EU in SLO del) ali 53,7 odstotkov razpoložljivih
sredstev, vanj pa iz bruseljske blagajne povrnjenih 2 milijarde evrov (EU del) ali 48,3 odstotkov
razpoložljivih sredstev. To pomeni, da so projekti pripravljeni in odobreni, v tem trenutku je
objavljenih več kot 500 milijonov javnih razpisov/naročil za gradbena dela na področju okolja in
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prometa, ki jih je v nadaljevanju treba izvesti in zagotoviti denarni tok – torej, izplačati sredstva iz
državnega proračuna in jih povrniti iz bruseljske blagajne.
V letošnjem letu (do 30. 6. 2013) je bilo potrjenih 6 javnih razpisov in 36 projektov v skupni vrednosti
453 milijonov evrov (EU del), kar je predpogoj za nadaljnje črpanje. Podpisanih je bilo za 363,4
milijonov evrov pogodb, iz proračuna pa je bilo za projekte izplačanih 185,4 milijonov evrov.
Dinamika črpanja sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji je nekoliko počasnejša od
pričakovane. Do 19. 7. je bilo iz proračuna izplačanih 218 milijonov EUR ali 25 odstotkov sredstev, ki
so za kohezijsko politiko predvidena v rebalansu proračuna (878 milijonov EUR). Razlogi za to so
predvsem izdatki na projektih okoljske in prometne infrastrukture, ki se ne realizirajo v skladu z
napovedmi. Poleg težav, s katerimi se soočajo upravičenci pri izvajanju teh projektov (stečaji
izvajalcev, pridobivanje zemljišč, gradbenih in drugih dovoljenj ter težav pri postopku javnega
naročanja) pa je tudi nekoliko daljša zima v letošnjem letu prispevala k zamiku gradbene sezone in
posledično tudi k zamiku izplačil. Z rebalansom proračuna za leto 2013 se je načrtovano črpanje za
leto 2013 znižalo za nekaj več kot 220 milijonov evrov, kar bo pomenilo večji pritisk na črpanje v letih
2014 in 2015.
Črpanje je absolutna prioriteta vlade, še posebej pri projektih okoljske in prometne infrastrukture, ki
morajo letos za uresničevanje t.i. pravila n+3/2 (poraba sredstev v roku treh oz. dveh let od leta
dodelitve) realizirati najmanj za 150 milijonov evrov povračil sredstev iz Kohezijskega sklada v
državni proračun, če se želi Slovenija izogniti tveganju dokončne izgube sredstev.
Kot izhaja iz poročila, bo vlada v prihodnjih mesecih izvajala aktivnosti za še bolj pospešeno izvajanje
projektov. Kratkoročno pa bo glavna naloga vseh skrb za prihodke iz Bruslja, in sicer odprava zamud
pri pripravi zahtevkov za povračilo in sprostitev sredstev v višini okrog 240 milijonov EUR, ki so
trenutno zadržana zaradi dveh sumov goljufij iz leta 2011. (Vir: MGRT, pa)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE SPREJELA STRATEGIJO RAZVOJA
SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA ZA OBDOBJE 2013 - 2016
Na podlagi Zakona o socialnem podjetništvu je Vlada RS sprejela strategijo razvoja socialnega
podjetništva, ki zagotavlja načrtovan razvoj socialnega podjetništva za obdobje štirih let. Na podlagi
zakona strategijo pripravi Svet za socialno podjetništvo.
Svet je na svoji 4. redni seji, dne 9. januarja 2013 sprejel sklep, da Ministrstvo za delo, družino, socialne
zadeve in enake možnosti v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravi
predstavitev in javno razpravo o predlogu Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 20132016 za nevladne organizacije, socialne partnerje, socialna podjetja ter izvajalce projektov socialnega
podjetništva, sofinanciranih iz Evropskega socialnega sklada. Predstavitev in razprava je bila
opravljena 1. februarja 2013, 13. februarja 2013 je bila izvedena tudi predstavitev in razprava o
predlogu strategije za predstavnike občin in združenj občin.
Na podlagi razprav sta MDDSZ in MGRT strategijo dopolnili oziroma povečali ciljne vrednosti
posameznih področij ukrepanja. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje pa je pripravilo dopolnitev
strateškega cilja nadgradnje obstoječega podpornega okolja za podjetništvo.
Strategijo je Svet sprejel na 5. redni seji, dne 27. junija 2013.
Strategija skladno z določili zakona zajema analizo potreb in smeri možnega razvoja socialnega
podjetništva, strateške razvojne cilje in glavna področja razvoja socialnega podjetništva, vlogo države
in njenih institucij ter občin pri izvajanju določene politike in doseganju razvojnih ciljev.
Strategija vključuje naslednje tri strateške cilje:
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1. povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih socialnega podjetništva,
2. nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo ter
3. spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela.
Strateške cilje je Svet oblikoval na podlagi analize slabosti, nevarnosti, priložnosti in prednosti. Svet se
je pri tem opredelil za tiste strateške cilje, ki odgovarjajo na bistvene ovire razvoju socialnega
podjetništva. Kot je razvidno iz predlaganih strateških ciljev, se je Svet osredotočil na prepoznavnost
pojma socialnega podjetništva in s tem preseganje stereotipnih oznak in razumevanja (strateški cilj 1),
na prepoznavanje gospodarskega potenciala te oblike podjetništva z nadgradnjo podjetništvu
prijaznega poslovnega okolja (strateški cilj 2) ter na spodbujanje zaposlovanja oseb iz ranljivih skupin
(strateški cilj 3). Poleg tega je pri določanju strateških ciljev upošteval tudi njihovo izvedljivost v
štiriletnem obdobju trajanja strategije in s tem možnost oblikovanja ustreznih in uresničljivih ukrepov.
Glede na dolgoletno odsotnost sistematičnega ukrepanja in s tem vedno večje potrebe po ureditvi
številnih in kompleksnih vidikov spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, sta analiza in široka
javna razprava, ki je potekala domala od sprejema zakona dalje, pokazali obilo nalog, ki presegajo
možnost realizacije v prvem obdobju izvajanja strategije.
V okviru zgornjih strateških ciljev strategija podrobneje določa področja ukrepanja in izvajalce
strategije. V strategiji se za izvajalce predlaga vsa ministrstva, ki delujejo v Svetu in so hkrati pristojna
za področja dejavnosti socialnega podjetništva iz 5. člena zakona ter občine.
Izhajajoč iz strateških ciljev strategije bo MDDSZ v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za področja
dejavnosti socialnega podjetništva, pripravilo Program ukrepov za izvajanje strategije. (Vir: MDDSZ,
pa)

RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU IZOBRAŽEVANJA
ODRASLIH V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA OBDOBJE 2013 –2020 (RENPIO
2013–2020)
Vlada RS je na današnji seji določila besedilo Predloga Resolucije o nacionalnem programu
izobraževanja odraslih za obdobje 2012 - 2020 in ga bo poslala v obravnavo Državnemu zboru.
Predlog ReNPIO 2013–2020 je pripravljen potem, ko se je leta 2010 iztekla prejšnja resolucija. Cilji
resolucije so: dvigniti izobrazbeno raven prebivalstva in raven temeljnih zmožnosti,

povečati

zaposljivost aktivnega prebivalstva, izboljšati možnosti za učenje in vključevanje v izobraževanje ter
Izboljšati splošno izobraženost. Resolucija postavlja okvire za ureditev javne službe v izobraževanju
odraslih v Sloveniji. Z njenim uresničevanjem želimo v obdobju do leta 2020 odpraviti največje
razvojne zaostanke, zlasti na področju ravni temeljnih in poklicnih zmožnosti odraslega prebivalstva,
njegove izobraženosti in vključenosti v vseživljenjsko izobraževanje. ReNPIO 2013–2020 bo usmerjala
politiko izobraževanja odraslih na nacionalni ravni in prispevala k sistemskemu urejanju področja
skupaj s stabilnim financiranjem, določanjem prednostnih področij in vsebinskih nalog za razvoj
izobraževanja odraslih. Resolucija dodeljuje operacionalizacijo ukrepov državi, lokalnim skupnostim,
posameznikom in delodajalcem. (Vir: MIZŠ, pa)

UREDBA O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA
RS E ZA OBDOBJE 2007–2013 V LETIH 2011–2013
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in
4. osi Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa razvoja podeželja
Republike Slovenije za obdobje 2007–2013 v letih 2011–2013 ureja izvajanje ukrepov 1., 3. in 4. osi
Programa razvoja podeželja RS 2007–2013, kar pomeni, da določa ukrepe, upravičene naložbe,
aktivnosti, stroške, upravičence, pogoje za pridobitev sredstev, merila za izbor projektov, nadzor nad
izvajanjem, višino razpoložljivih finančnih sredstev za posamezen ukrep ter finančna merila za
izvajanje.
V finančnem delu so spremembe Uredbe PRP posledica potrditve 6. spremembe Programa razvoja
podeželja 2007–2013, z ostalimi spremembami in dopolnitvami pa se bo izboljšala vsebina predpisa in
se na ta način zagotovilo še uspešnejše izvajanje ukrepov. K Uredbi PRP je dodan tudi Katalog kršitev
in sankcij, za ukrepe 1. in 3. osi, v katerem so združene vse kršitve in sankcije, ki se uporabijo, če
upravičenci oziroma končni prejemniki sredstev ne izpolnijo obveznosti, ki so jim bile določene ob
dodelitvi sredstev. (Vir: MKO, pa)

AKTUALNI RAZPISI
ODPRT RAZPIS ZA OBČINE »DOSTA!«
Po uspehu prejšnjih izdaj, sta Kongres lokalnih in regionalnih oblasti in Evropska zveza mest in regij
za vključevanje Romov Sveta Evrope, še enkrat v partnerstvu z Dosta! Kampanja je namenjena
krepitvi vloge lokalnih in regionalnih oblasti pri doseganju socialne vključenosti Romov in zaščito
njihovih pravic.
Dosta! nagrada se podeljuje za eno ali več mest in / ali regija iz držav članic Sveta Evrope, ki so izvajali
inovativne in kreativne pobude za učinkovito dolgoročno vključevanje romskih skupnosti znotraj
svojih meja, hkrati pa upoštevajo raznolikost teh skupnosti in zagotavljajo njihovo aktivno
sodelovanje v lokalnem demokratičnem življenju. Zmagovalni projekt (-e), bodo prejeli Dosta!
nagrado za občine v času slovesnosti, ki bo potekalo na sedežu Svet Evrope v Strasbourgu med 29. in
31. oktobrom 2013. Zainteresirane občine, ki so upravičene prijaviteljice, morajo za kandidaturo ob
tem, da imajo inovativni projekt na svojem področju delovanja in prenosljiv kot model dobre prakse
za izvajanje s strani občin drugje, izpolniti še vsaj dve od naslednji meril:
Dvig, neposredno ali posredno, ozaveščenost javnosti glede pravic Romov in kulture za boj proti
stereotipom in predsodkov do Romov (preko medijev, izobraževalnih sistemov in ustanov ter lokalnih
oblasti); Izboljšanje učinkovitega dostopa Romov do socialnih pravic (stanovanje, zaposlovanje,
izobraževanje, zdravstvo, na primer z uporabo romskih mediatorjev); Spodbujati medkulturni in
medetnični dialog; Spodbujati raznolikost v življenju skupnosti; Spodbujati aktivno demokratično
participacijo. Prijave morajo biti predložene na uradnem prijavnem obrazcu, na voljo za prenos v
angleškem in francoskem jeziku, od 1. junija 2013. Rok za oddajo vlog je 5. avgust. Priložiti je treba
naslednje : Opis pobude (značilnosti, cilji, rezultati) projekta /; Dokazilo o proračunskih sredstev od
lokalnih / regionalnih oblasti; Dokazilo o aktivnem sodelovanju romske skupnosti zadeva.
Rok za oddajo prijav je 5. avgust 2013. Obrazce lahko pošljete na:

roma.team@coe.int. Več: tukaj.

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA
OBČINA 2013
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja,
podeljuje certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2013-2017. Certifikat Mladim prijazna občina je
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priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in
horizontalnih mladinskih politik.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim
skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne,
ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. Certifikati
Mladim prijazna občina bodo za obdobje 2013-2017 zaslužnim občinam
podeljeni v skladu s pravili o podeljevanju certifikata (oznaka 2.0),
objavljenimi spodaj. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri
svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže da bo
področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo
učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Vse lokalne
skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno vabimo, da si natančno preberete pravila in
poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ju najdete na spodnjih povezavah in se do
11. septembra 2013 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Vabimo vas, da v obdobju do izteka
roka za prijavo na poziv, izkoristite tudi možnost individualne podpore strokovnjakov s področja
lokalnih mladinskih politik, ki vam jo omogočata Mladinski svet Ajdovščina in Evropska prestolnica
mladih Maribor 2013. Dodatne informacije dobite na Mladinskem svetu Ajdovščina, kontaktna oseba
Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si. Dokumentacija poziva 2013:
Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina v letu 2013
Razpisna dokumentacija
Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina (verzija 2.0)
Prijavni obrazec 1 - vloga
Prijavni obrazec 2 - utemeljitev predloga
Prijavni obrazec 3 - izjava 1
Prijavni obrazec 4 - Izjava 2

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

19.7.2013 – 26.7.2013

TN št. 29

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UK REPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17. 12. 2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave
zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

SOFINANCIRANJE OPERACIJ ZA ENERGETSKO UČINKOVITO
PRENOVO JAVNE RAZSVETLJAVE
Predmet razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove
javne razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1. Finančne spodbude so namenjene občinam za
naložbe v zamenjavo neučinkovitih ter vgradnjo novih učinkovitih električnih naprav in regulatorjev
ter krmilnih sistemov javne razsvetljave. Upravičeni nameni programa sofinanciranja javne
razsvetljave so: zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk, zamenjava in vgradnja
varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih naprav, rekonstrukcija in predelava ter
postavitev ali gradnja nove nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole), v primeru, da prijavitelj
strokovno utemeljeno spreminja postavitev (lokacijo) svetilk ali da se v investicijski dokumentaciji
izkaže, da je zaradi spremembe svetilk zamenjava pomožne opreme primernejša oziroma cenejša od
predelave; vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za učinkovito daljinsko
krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave; izdelava investicijske in projektne
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dokumentacije, opravljanje strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in obveščanja javnosti.
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. Upravičeni stroški so
stroški brez DDV za dobavo in vgradnjo opreme za energetsko učinkovito razsvetljavo, ki je določena
z načrtom prenove oziroma dispozicijo posegov v okviru projekta/ operacije. Vrednost operacije po
tem razpisu mora znašati najmanj 200.000 EUR. Rok za oddajo je bil 30.11.2011, nato vsake 4 mesece
prvo delovno sredo. Predvidena višina sredstev: 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Višina
sofinanciranja je največ 50% upravičenih stroškov. Več

UGODNA POSOJILA SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA
SKLADA
Obveščamo vas, da ima Slovenski regionalno razvojni sklad tudi letos na razpolago 9 mio EUR
ugodnih posojil za investicije občin. Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je konec
meseca junija 2013 (Ur.l. RS, št. 55/2013) objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam,
ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji za financiranje projektov lokalne in regionalne
javne infrastrukture.
Razpisanih je 9 mio EUR za projekte lokalne in regionalen javne infrastrukture. Obrestna mera je 3mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,80 % do 2,0 % letno. Doba vračanja posojila je do 15 let, z
vključenim moratorijem do treh let. Razpis in razpisno dokumentacijo si lahko pogledate na naslednji
spletni strani pod http://www.regionalnisklad.si/obcine. Za vse informacije so vam na razpolago tudi
na sedežu Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali na tel. št.
sklada 01/836-19-53. (bh)

EVROPSKA SREDSTVA ZA IZGRADNJO "PARK AND RIDE" PARKIRIŠČ
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je danes v Uradnem listu objavilo 8 milijonov evrov vredni
javni razpis »Parkiraj in pelji se« za izgradnjo t.i. »park and ride« parkirišč. Sredstva prispeva
Evropska unija iz Kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do porabe sredstev, prvi rok za oddajo vlog
je 6. september 2013. (Uradni list )Namen razpisa, ki je namenjen občinam, je v prvi vrsti
vzpostavitev učinkovitega sistema javnega potniškega prometa in spodbujanje njegove uporabe tudi z
izgradnjo območij parkiraj in pelji se na prestopnih točkah osebni avto - javni prevoz. Osrednji namen
je zmanjšati potrebo po rabi osebnega vozila, skrajšati dolžino poti opravljene z osebnimi vozili,
zmanjšati število vozil v mestnih središčih ter optimizirati stroške prevozov in s tem pospešiti razvoj
javnega potniškega prometa.

EZD – SREČANJA PREBIVALCEV POBRATENIH MEST IN MREŽE
POBRATENIH MEST
Program Evropa za državljane (EZD) je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbe
državljanov oz. prebivalcev lokalnih skupnosti in organizacij civilne družbe v procesu evropskega
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povezovanja. Program EZD omogoča sofinanciranje širokega spektra projektov: od srečanj
prebivalcev partnerskih lokalnih skupnosti, mednarodnih tematskih konferenc mrež partnerskih
lokalnih skupnosti do pilotnih projektov posvetovanja prebivalcev in transnacionalnih projektov, za
katere dajo pobudo organizacije civilne družbe. Del programa je namenjen tudi ohranjanju spomina
na žrtve in mesta, kjer je v času nacističnega in stalinističnega režima prišlo do množičnih deportacij in
pobojev. Zaradi raznolikosti projektov je struktura programa razvejana – sestavljajo ga štirje glavni
sklopi oz. akcije, ki se dalje delijo na posamezne ukrepe. Trenutno je možna prijava na Akcija 1,
ukrepa 1.1 in 1.2: Srečanja prebivalcev pobratenih mest in Mreže pobratenih mest. Prijavni rok je 1.
september do 12.00 ure. Več o razpisih: Srečanja prebivalcev pobratenih mest, Mreže prebivalcev
pobratenih mest.

JAVNI RAZPIS PURE 2013-2 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Energija Plus razpisuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in
podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
območju Republike Slovenije za vgradnjo toplotnih črpalk, sprejemnikov sončne energije, obnovo in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedbo energetskih pregledov, programe informiranja in
ozaveščanja, vgradnjo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, zamenjavo kotlov na vse vrste goriv
z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov ter opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri
upravljavcih. Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je
omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa,
znaša 223.010 EUR. Razpis je odprt do 25.10.2013 ali do porabe sredstev.

RAZPIS EK ZA PODPORO DEJAVNOSTIM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Evropska komisija je objavila razpis za podporo dejavnostim nevladnih organizacij na evropski ravni.
Prednostna področja so dejavnosti, ki prispevajo k razvoju, izvedbi in spremljanju evropskih in
nacionalnih politik ter zakonodaje na enem od naslednjih področij: nediskriminacija in integracija
romskega prebivalstva; enake pravice oseb z oviranostjo; enakost med ženskami in moškimi. Rok za
prijavo je 1. 10. 2013, informacije o razpisu pa so na voljo tukaj.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SEJEM OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja
mest Republike Hrvaške (UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške
(UORH) in mesta Reke ter Opatije, bodo letos organizirali mednarodni
sejem občin jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in
Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih
športnega centra Zamet.
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Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program. Tema
NEXPO 2013 je evropska integracija. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim oblastem, da se sestanejo
s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje potencialnih vlagateljev za občinske
projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013. Za več informacij vas vabimo na spletno stran:
http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat SOS. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
PREDLOG REFORME SOLIDARNOSTNEGA SKLADA EU
Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je 25.7.2013 predstavil predlog reforme
Solidarnostnega sklada EU. Načrti bodo prispevali k temu, da bo sklad odzivnejši in preprostejši za
uporabo, kriteriji za dodelitev pomoči pa bodo bolj jasni.
Nov zakonodajni predlog poenostavlja obstoječa pravila, da bo lahko pomoč izplačana hitreje kot
sedaj. Natančneje pa so opredeljena področja uporabe Solidarnostnega sklada, pri čemer se ta omeji na
naravne nesreče ter razširi na suše. Načrti prvič vključujejo možnost predplačil, ki bodo znašala 10 %
pričakovane pomoči, omejena pa bodo na 30 milijonov evrov. Bolj jasno so določeni tudi upravičenci
in upravičeni stroški, še posebej pri regionalnih naravnih nesrečah. Uvede se enoten prag za pomoč v
primeru škode, tj. 1,5 % regionalnega bruto družbenega proizvoda. Reforma prav tako spodbuja
države članice, naj strategijam za preprečevanje in obvladovanje tveganj namenijo pomembnejšo
vlogo. Načela sklada in načini financiranja ostajajo nespremenjeni, saj se sklad ne financira iz
običajnega proračuna EU. Od ustanovitve leta 2002 je Solidarnostni sklad priskočil na pomoč ob 52
naravnih nesrečah po vsej Evropi, vključno s potresi, gozdnimi požari, sušo, neurji in poplavami.
Pomoč v višini več kot 3,2 milijarde evrov je prejelo 23 držav članic. Če bodo Evropski parlament in
države članice podprli današnje predloge, lahko države in regije, ki so jih prizadele naravne nesreče,
pričakujejo bistvene izboljšave delovanja Solidarnostnega sklada. Več informacij je na voljo na spletni
strani EK. (Vir: EK, bh)
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USPEŠNO UGOTAVLJANJE ZEMLJEPISNEGA POLOŽAJA PREK
GALILEA
Evropska satelitska navigacija je dobila zeleno luč: Podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani
je danes na uradni predstavitvi v italijanskem Fucinu objavil, da je ugotavljanje zemljepisnega
položajai s pomočjo štirih satelitov evropskega sistema Galileo, uspelo. Uspešno ugotavljanje
zemljepisne dolžine, širine in nadmorske višine je konkreten dokaz, da je program satelitske
navigacije sposoben zagotoviti zelo natančne podatke o zemljepisnem položaju za navigacijske
naprave v vozilih ali druge sprejemnike. S tem je Galileo potrdil, da je sposoben zagotoviti zelo
natančne podatke o zemljepisnem položaju. G. Tajani je napovedal, da se bodo izstrelitve satelitov
nadaljevale, tako da bodo prve storitve na voljo že konec leta 2014. S tem bo izboljšan signal GPS, med
tem ko bodo večja natančnost, pokritost in razpoložljivost satelitskih navigacijskih signalov odprle
povsem nove poslovne priložnosti. Glede na to, da prednosti sistema Galileo postajajo oprijemljive, se
mora industrija ponudnikov že zdaj začeti pripravljati na prihodnje poslovne priložnosti.
(MEMO/13/718). Več informacij o Galileu. (vir:EU)

MOBILNI ŠIROKOPASOVNI SPEKTER ZA 4G
Države članice so zagotovile dodaten dokaz, zakaj je pri dodeljevanju radiofrekvenčnega spektra
potrebna večja usklajenost v Evropski uniji. Polovica držav članic Unije je zaprosila za preložitev
uporabe frekvenčnega pasu 800 MHz za brezžične širokopasovne povezave zaradi izjemnih okoliščin
in tako zamudila prvotno določeni datum, tj. 1. Januar 2013 (glej IP/10/540). Komisija je danes z
nezadovoljstvom odobrila devet od štirinajstih prošenj.
Odprtje frekvenčnega pasu 800 MHz je bistveno za razširitev uporabe priljubljenih brezžičnih
širokopasovnih storitev (glej IP/12/929). Ena od posledic zamude držav članic je, da telefoni, ki so za
državljane ena najpomembnejših naprav, v Evropi ne morejo delovati v celoti. Proizvajalci telefonov
pri izdelavi ne uporabljajo ustreznih radijskih čipov, ki so potrebni za povezavo v Evropi, ker je
premalo držav pravočasno licenciralo uporabo enakega spektra.
Komisija je odlog odobrila Španiji, Cipru, Litvi, Madžarski, Malti, Avstriji, Poljski, Romuniji in Finski,
odstopanja pa je zavrnila Slovaški in Sloveniji, saj so bile zamude posledica organizacije postopka
izdaje dovoljenj in ne izjemnih okoliščin, ki bi preprečevale razpoložljivost frekvenčnega pasu.
V primeru Grčije, Latvije in Češke je potrebna dodatna ocena, v Belgiji in Estoniji je prišlo do zamud,
vendar nista zaprosili za odstopanje, Bolgarija pa je Komisijo obvestila, da navedeni frekvenčni pas še
naprej uporablja za javno varnost in obrambo.(vir:EU)
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