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NOVIČKE SOS  

SESTANEK GLAVNEGA ODBORA SOS 

V četrtek, 3. julija 2014 se je v Mariboru sestal glavni odbor SOS. Seznanili so se s pobudo ZMOS k 

priključitvi javnemu pozivu k odpravljanju ovir, ki ogrožajo likvidnostno in investicijsko sposobnost 

občin pri črpanju EU sredstev. SOS pobudi ne nasprotuje, vendar Glavni odbor SOS v trenutni situaciji 

ocenjuje nepotrebno ponovno pošiljanje pobude, saj je v preteklosti iz strani SOS že bila večkrat 

naslovljena na različne institucije. Leo Kremžar, ki je sodeloval pri aktivnostih za oblikovanje cen 

storitev obveznih občinskih javnih služb varstva okolja je poročal o novostih. Glavni odbor je potrdil 

besedilo prejetega predloga Protokola o sodelovanju med GZS – Zbornica komunalnega 

gospodarstva, Skupnostjo občin Slovenije, Združenjem mestnih občin Slovenije ter Združenjem občin 

Slovenije z izjemo drugega odstavka 4. člena, ki govori o pokritju stroškov. Dr. Ivan Žagar, je 

predstavil aktivnosti pri pripravi partnerskega sporazuma v zadnjem obdobju in glavni odbor je 

komentiral pripombe Evropske komisije. Glavni odbor je še obravnaval in izrazil strinjanje z 

opozorilom, da bo obveznost izobraževanja članic in članov svetov zavodov s področja kulture 

povzročilo dodatne stroške za občine in predlagal rešitve v smislu zniževanja stroškov. Glavni odbor 

je obravnaval tudi novosti glede e-računov. Podani so bili predlogi o organizaciji regijskih posvetov s 

pozivom pripravljavcu zakona, ki prinaša nove obveznosti občinam, da pokrije stroške predavateljev. 

Glavni odbor se je seznanil še z dvema projektnima idejama za program LIFE, na katerih bo 

sekretariat nadaljeval aktivnosti za oblikovanje prijave. (SK) 

DRUŠTVA LAHKO PRIDOBIJO STATUS DRUŠTVA V JAVNEM INTERESU  

Konec maja je začel veljati Pravilnik o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov 

delovanja društva za podelitev statusa društva v javnem interesu na področju prometa, energije in 

prostora (Uradni list RS št. 35/2014). Tako lahko tudi društva, ki delujejo na področju prometa, 

energije in prostora zaprosijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in prostor za omenjeni status. Pri tem 

morajo upoštevati določila Zakona o društvih (30. do 36. člen). Tako je pri pripravi vloge za pridobitev 

statusa potrebno upoštevati predvsem 30. in 32. člen Zakona o društvih in izkazovati izpolnjevanje 

vsebinskih pogojev po 3. členu navedenega pravilnika. 

SOS PONOVNO POZVAL MGRT K OBJAVI NAČRTOV PORABE OBČIN  

Kljub zakonski obveznosti, da mora po sprejetju proračuna MGRT objaviti povabilo občinam k oddaji 

načrtov porabe v skladu z 21. in 23. členom ZFO ter v skladu z ZIPRS 14/15, MGRT tega še ni storil. 

Ker so občine v vse težjem položaju je nujno, da MGRT takoj objavi povabilo k oddaji načrtov porabe, 

saj bodo v nasprotnem primeru projekti občin ogroženi, ogroženo pa bo tudi črpanje evropskih 

sredstev. Upamo, da se na MGRT zavedajo, da morajo tudi oni izpolniti svoje zakonske obveznosti in 

bodo objavili povabilo k oddaji načrtov porabe občin. (MM) 

 

 

http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12054
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12054
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV12054
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4242


 

27.6.2014 – 4.7.2014  TN št. 26 

RAZPIS VOLITEV ZA ČLANE SVETOV OŽJIH DELOV OBČIN  

Ministrstvo za notranje zadeve je danes obvestilo vse občine v Republiki Sloveniji, da je predsednik 

Državnega zbora Republike Slovenije razpisal redne splošne lokalne volitve 2014 za nedeljo, 5. 

oktobra 2014. Razpis je objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije št. 47/14 z dne 24. 6. 2014. Na tej 

podlagi bodo župani občin, v katerih imajo organizirane ožje dele občin (krajevne, vaške ali četrtne 

skupnosti), razpisali volitve za člane svetov ožjih delov. 

V skladu s 111. členom Zakona o lokalnih volitvah razpiše redne volitve v svete ožjih delov občin 

(vaške, krajevne in četrtne skupnosti) župan občine. Redne volitve v svete ožjih delov se opravijo 

istočasno kot volitve v občinski svet in volitve županov. Akt o razpisu volitev se objavi v uradnem 

glasilu občine. 

Medtem ko volitve v svete krajevnih in vaških skupnosti potekajo po večinskem volilnem sistemu, se 

volitve v četrtnih skupnostih izvedejo po proporcionalnem volilnem sistemu.  

SLOVENSKI PREDSTAVNIKI V EVROPSKEM PARLAMENTU 

Evropski parlament je na svojem prvem zasedanju potrdil nove odbore in tudi potrdil člane odborov. 

Slovenski predstavniki v Evropskem parlamentu bodo zastopani v naslednjih odborih: 

- Odbor za regionalni razvoj (REGI): Franc BOGOVIČ 

- Odbor za zunanje zadeve (AFET): Lojze PETERLE, Ivo VAJGL 

- Odbor za proračun (BUDG): Patricija ŠULIN  

- Odbor za proračunski nadzor (CONT): Igor ŠOLTES  

- Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL): Romana TOMC  

- Odbor za notranji trg in varstvo potrošnikov (IMCO): Igor ŠOLTES  

- Odbor za kulturo in izobraževanje (CULT): Milan ZVER  

- Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (LIBE): Tanja FAJON  

DELEŽI DRUŽB ZA RAVNANJE Z ODPADNO EMBALAŽO  

Obveščamo vas, da so na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje objavljeni deleži družb za 

ravnanje z odpadno embalažo za leto 2014. Do objave deležev lahko dostopate tukaj.  

POZIV K PRIJAVAM NA JADRANSKE IGRE 2014 

Kot partnerji v projektu v Skupnosti občin Slovenije najavljamo, da so prijave na Jadranske igre 2014 

odprte. Zato vabimo ekipe slovenskih občin (7 moških in 3 ženske in do 5 rezervnih tekmovalcev in 

tekmovalk) k prijavi do 15. julija 2014 do 12 ure na elektronski naslov: info@fsp.si. Tekmuje se v igrah, 

ki so predstavljene v predstavitveni zloženki, do katere lahko dostopate tukaj. Predstavitveni video 

Jadranskih iger si lahko ogledate tukaj. Prijava mora vsebovati:  

 Osebne podatke 10 članov in članic ekipe in do 5 rezervnih članov in članic ekipe: ime in 

priimek, leto rojstva, mesto stalnega prebivališča, elektronski naslov. 

 Fotografije posameznih članov in članic. 

http://www.mko.gov.si/si/delovna_podrocja/odpadki/
mailto:info@fsp.si
https://dl.dropboxusercontent.com/u/88279362/jadranske-booklet-SLO_2013.pdf?utm_source=SFSP+Mailing+lista&utm_campaign=c1d970ea65-Prof.+Ronnie+Lessem&utm_medium=email&utm_term=0_140a7dd8bc-c1d970ea65-
http://www.youtube.com/watch?v=koO3Iqca918&utm_source=SFSP+Mailing+lista&utm_campaign=c1d970ea65-Prof.+Ronnie+Lessem&utm_medium=email&utm_term=0_140a7dd8bc-c1d970ea65-
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 Navedba občine, ki jo ekipa zastopa in naziv ekipe. 

 Motivacijsko pismo, v katerem je potrebno opisati  ekipo in mesto, ki ga ekipa zastopa ter 

razloge zaradi katerih želi ekipa sodelovati na Jadranskih igrah. 

 Ime in priimek odgovorne osebe ekipe, elektronski naslov in številko mobilnega telefona.  

Vse pravočasno prijavljene ekipe se bodo pomerile na predizbornem tekmovanju, ki bo 9. avgusta 

2014 na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah. Na finale Jadranskih iger 2014, ki bo v soboto 16. 

avgusta na mestnem kopališču v Slovenskih Konjicah, se bo uvrstilo 7 najboljših ekip iz predizbornega 

tekmovanja. Ekipi mesta gostitelja finala je zagotovljena neposredna uvrstitev v finale. Sodelovanje na 

Jadranskih igrah je za ekipe brezplačno.  

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. 

Jadranske igre so projekt, množičen in priljubljen pri vseh generacijah, v vseh sodelujočih državah. 

Letos Jadranske igre že drugo leto potekajo tudi v Sloveniji. Na velikem slovenskem finalu, se bo 16. 

avgusta 2014 se bo pomerilo 8 ekip slovenskih mest. Zmagovalna ekipa bo zastopala Slovenijo na 

mednarodnem finalu Jadranskih iger 2014, ki bo 7. septembra v Biogradu na Moru. Rok za prijavo 

slovenskih ekip na Jadranske igre je 15. julij 2014. Jadranske igre v Sloveniji organizira socialno 

podjetje Kooperativa Konjice, v sodelovanju z agencijo Adria events, Slovenskim forumom socialnega 

podjetništva in partnerji. Več informacij lahko prejmete na www.jadranskeigre.com, 

www.facebook.com/JadranskeIgreSlovenija, info@fsp.si, ali na telefonski številki 031 348 930. (bh)  

POJASNILA MINISTRSTVA 

SPREMEMBA VIŠINE CEN VOZOVNIC, IZJAVA IN UPOŠTEVANJE 

SPREMEMBE CEN 

V Skupnosti občin Slovenije smo zasledili pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve, ki je podalo 

odgovor glede povračila stroškov prevoza na delo in z dela, in sicer od kdaj naprej je potrebno 

zaposlenemu, v primeru spremembe višine povračila stroškov na delo in z dela, na podlagi dane 

izjave, obračunavati spremenjene prevozne stroške. 

Pojasnili so, da podatek o spremembi cene javnega prevoza neposredno vpliva na javnofinančne 

odhodke, pri čemer pa ne gre zanemariti tudi obveznosti delavca o obveščanju delodajalca o bistvenih 

okoliščinah, ki vplivajo oziroma bi lahko vplivale na izpolnjevanje njegovih pogodbenih obveznosti in 

o vseh spremembah podatkov, ki vplivajo na izpolnjevanje pravic iz delovnega razmerja. Posledično 

http://www.jadranskeigre.com/
http://www.facebook.com/JadranskeIgreSlovenija
mailto:info@fsp.si
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so mnenja, da mora javni uslužbenec takoj, ko izve za spremembo cene javnega prevoza, o tem 

obvestiti delodajalca in  da se višina povračila stroškov prevoza na delo in z dela določi glede na dan 

spremembe višine konkretnega javnega prevoza.  

Celotno pojasnilo ministrstva lahko preberete tukaj.  

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS 

PREDLOG UREDBE O ODPADKIH 

MKO je objavil predlog Uredbe o odpadkih. Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe pregledate 

in nam do ponedeljka, 7.7.2014 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si posredujete vaše 

pripombe.  

VABILO K SODELOVANJU PRI OBLIKOVANJU MNENJA V ODBORU 

REGIJ  

Odbor regij pripravlja mnenje na lastno pobudo z naslovom "Ponovna povezava Evrope s svojimi 

državljani", ki se bo obravnavalo na plenarnem zasedanju Odbora regij decembra tega leta. Mnenje 

prinaša nekatera priporočila evropskih regij in mest o prihodnji strategiji komuniciranja institucij 

Evropske Unije z državljankami in državljani, prav tako pa tudi analizo virov in vsebinskih 

prednostnih nalog področja.  

 

Mnenje je pripravil Christophe Rouillon (FR / PES - CIVEX), župan občine Coulaines in 

podpredsednik Združenja francoskih županov. Vabimo vas, da sodelujete pri pripravi mnenja in 

delite svoje poglede o tem, kako se lahko dialog med EU in njenimi 500 milijoni državljank in 

državljanov izboljša, še posebej na regionalni in lokalni ravni.  

Predloge lahko pošljete do 15. 7. 2014 na elektronski naslov: Monika.Weymann@cor.europa.eu. 

PREDLOG UREDBE O DODELJEVANJU REGIONALNIH DRŽAVNIH 

POMOČI 

Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog 

Uredbe o dodeljevanju regionalnih državnih pomoči. Ministrstvo pojasnjuje, da dosedanja ureditev na 

področju regionalnih državnih pomoči (regionalna shema) preneha veljati konec meseca junija in je 

potrebno čim prej sprejeti pravno podlago za priglasitev nove regionalne sheme. Nadalje pojasnjujejo, 

da do zamude prihaja zaradi zamika sprejema Uredbe EU o skupinskih izjemah, ki je bila sprejeta v 

tem mesecu in še ni objavljena v Uradnem listu. 

Mnenje, stališča pričakujejo najkasneje do srede, 9.7.2014. Vaša stališča nam lahko posredujete do 

torka, 8.7.2014 na naslov info@skupnostobcin.si. 

 

 

http://www.mnz.gov.si/fileadmin/mnz.gov.si/pageuploads/JAVNA_UPRAVA/SOUS/mnenja/sprememba_cen_vozovnic.pdf
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/pdf/Barbara/PREDLOGI_PREDPISOV/Odpadki/2014/Uredba_o_odpadkih-11.6.2014.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dctdctc0jqtxcvBumwrpquvqdekp0uk');
mailto:Monika.Weymann@cor.europa.eu
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/VG_1del_3.doc
http://www.skupnostobcin.si/fileadmin/sos/datoteke/Predlogi_predpisov/VG_1del_3.doc
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,kphqBumwrpquvqdekp0uk');
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DOGODKI DRUGIH 

25.9./ 4. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA 

GOSPODARSTVA 

Zbornica komunalnega gospodarstva letos organizira že četrto Problemsko konferenco komunalnega 

gospodarstva. Konferenca bo letos potekala 25. in 26. Septembra v konferenčnem centru hotela Sava v 

Rogaški Slatini.  

Osrednja tema letošnje konference bo zato trajnostni razvoj komunalne dejavnosti. Skupaj s številnimi 

uglednimi strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci komunalne politike 

bomo osvetliti trajnostne pristope na področju komunale in poiskali možnosti, kako slabosti 

spremeniti v priložnosti. Prvi dan konference bo namenjen sistemskemu pogledu na osrednjo temo, 

drugi dan pa bodo potekali štirje vzporedni tematskih sklopi: ekonomski vidik izvajanja javnih služb, 

izvajanje oskrbe s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadne vode, ravnanje z odpadki, ki bodo 

obravnavali operativni vidik osrednje teme in primere dobrih praks. 

64. SEJA VLADE 

PROGRAM UKREPOV ZA RAZVOJA SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA  

Vlada RS je na seji sprejela Program ukrepov 2014–2015 za izvajanje Strategije razvoja socialnega 

podjetništva za obdobje 2013–2016. 

Program ukrepov: 

1. povečanje prepoznavnosti socialnega podjetništva in vedenje o načelih socialnega 

podjetništva, 

2. nadgradnja obstoječega podpornega okolja za podjetništvo in  

3. spodbujanje zaposlovanja ranljivih skupin na trgu dela. (Vir: Vlada RS, ab) 

UKREPI ZA ZMANJŠANJE OBSEGA SREDSTEV ZA PLAČE IN DRUGE 

STROŠKE DELA V LETU 2015  

Vlada RS je na seji sprejela Izhodišča za nadaljevanje pogajanj z reprezentativnimi sindikati javnega 

sektorja glede ukrepov za zmanjšanje obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2015. Na 

pogajalski proces med vladno in sindikalnima pogajalskima skupinama, pomembno vplivajo 

naslednje okoliščine: 

 vlada opravlja tekoče posle in ima omejena pooblastila, zaradi česar se predlog ukrepov 

nanaša le na leto 2015;  

 če do sklenitve dogovora z reprezentativnimi sindikati ne pride, se bodo v letu 2015 

javnofinančni odhodki znatno povišali (preko 300 mio €). Veljavnost dosedanjih ukrepov 

na področju plač in drugih stroškov dela se namreč izteče s 31.12.2014. Glede na 

predvidene državnozborske volitve in postopek oblikovanja nove vlade, ki naj ne bi bil 
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zaključen pred sredino septembra 2014, bi pogajalski proces lahko zašel v časovno stisko, 

s tem pa bi se povečala verjetnost, da dogovor o ukrepih ne bi bil pravočasno sklenjen in  

 v proračunu za leto 2015 je glede na proračun za leto 2014 za stroške dela predvidenih 

manj sredstev, zato zgolj podaljšanje sedaj veljavnih ukrepov z vidika zasledovanja cilja. 

konsolidacije javnih financ, ne zadošča. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O SPREMEMBI UREDBE O POSREDOVANJU PODATKOV IN 

POROČANJU O DODELJENIH DRŽAVNIH POMOČEH IN POMOČEH PO 

PRAVILU DE MINIMIS  

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembi Uredbe o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih 

državnih pomočeh in pomočeh po pravilu de minimis.  

Predlagana je bila sprememba, ki spreminja obveznost poročanja o dodeljenih državnih pomočeh, in 

sicer tako da se poroča Ministrstvu za finance v 30 dneh po izplačilu državne pomoči. Po zdaj veljavni 

ureditvi so se podatki o dodeljenih državnih pomočeh posredovali do 15. marca za preteklo leto. Po 

novi ureditvi, bo zbirka vsebovala tekoče podatke. (Vir: Vlada RS, ab) 

UREDBA O POMOŽNI POLICIJI  

Vlada RS je sprejela Uredbo o pomožni policiji, ki se bistveno ne razlikuje od sedanje ureditve, 

podrobneje določa način popolnjevanja pomožne policije, merila za izbor kandidatov, vrste in način 

usposabljanj, višino plačila za pripravljenost in opravljanje nalog policije, nadomestila, povračila in 

druge prejemke, odsotnost, pravice in dolžnosti pomožnih policistov in kandidatov za pomožne 

policiste ter razloge za prenehanje in odpoved pogodbe. Z dnem uveljavitve te uredbe se preneha 

uporabljati Uredba o pogodbenem opravljanju prostovoljne službe v pomožni policiji. (Vir: Vlada RS, 

ab) 

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O IZVAJANJU 

OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA RAZVOJ RIBIŠTVA V RS 2007–2013 

Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Operativnega programa 

za razvoj ribištva v RS 2007–2013. V letu 2014 se bosta začela izvajati dva nova ukrepa, in sicer 

Družbeno-gospodarska nadomestila za upravljanje flote in Mali priobalni ribolov. Druge spremembe 

uredbe so redakcijske narave. (Vir: Vlada RS, ab) 

KONCESIJE ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI RS  

Vlada RS se je seznanila z informacijo o koncesijah za izkoriščanje gozdov v lasti RS. Na podlagi 

predpisov je Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS (SKZG) za izkoriščanje gozdov v lasti RS v imenu 

in za račun koncedenta RS sklenil koncesijske pogodbe za izkoriščanje gozdov v državni lasti z 18 

koncesionarji, ki jim je bila priznana pravica prejšnjih upravljavcev oziroma dejanskih uporabnikov.  

Koncesijske pogodbe, sklenjene z nekdanjimi upravljavci na podlagi Zakona o SKZG (ZSKZG), ki v 

naravi predstavljajo pretežni del površine vseh gozdov v državni lasti, se bodo iztekle 30. 6. 2016. Pri 

tem ZSKZG določa, da se po izteku pogodb pogodba za novo 10-letno obdobje sklene na podlagi 
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javnega razpisa, pri čemer dosedanji koncesionarji pod enakimi pogoji uveljavijo prednostno pravico 

pri podeljevanju koncesij.  

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO) je na podlagi dosedanjih izkušenj pri gospodarjenju z 

gozdovi v lasti RS ter tudi na podlagi ugotovitev presoje revizije smotrnosti upravljanja z gozdovi, ki 

jo je pripravilo Računsko sodišče RS, ugotovilo, da so potrebne sistemske spremembe pri 

gospodarjenju z gozdovi v lasti RS. Predlog sprememb gospodarjenja z gozdovi je MKO pripravil v 

predlogu Zakona o gospodarjenju z gozdovi v lasti Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS, ab) 

TUJE NEPOSREDNE INVESTICIJE V REPUBLIKI SLOVENIJI V LETU 2013 

IN NAČRTOVANI UKREPI V LETU 2014  

Vlada RS je na redni seji sprejela Informacijo o stanju tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji 

v letu 2013 in o načrtovanih ukrepih v letu 2014, ki bodo zagotavljali pogoje za večji obseg vlaganj 

tujih investitorjev. Informacijo je vlada posredovala Odboru za gospodarstvo Državnega zbora 

Republike Slovenije, ki je dal pobudo za pripravo te informacije. Informacija je objavljena na spletni 

strani: 

Informacija o stanju tujih neposrednih investicij v Republiki Sloveniji v letu 2013 in o načrtovanih 

ukrepih v letu 2014, ki bodo zagotavljali pogoje za večji obseg vlaganj tujih investitorjev (Vir: Vlada 

RS, ab) 

SKLEP O SPREMEMBAH SKLEPA O MOBILIZACIJSKIH PRIPRAVAH  

Vlada RS je leta 2012 sprejela Sklep o mobilizacijskih pripravah, leta 2013 pa je bila sprejeta Uredba o 

obrambnem načrtovanju, ki posodablja, zmanjšuje in prilagaja obrambno načrtovanje realnim 

varnostnim grožnjam na način, da le-to ni namenjeno le za delovanje v vojni, temveč predvsem 

kriznemu odzivanju v zavezništvu in na nacionalnem področju ter sistemskim nalogam vzpostavitve 

povečanih obrambnih zmogljivosti. Leta 2014 je Vlada Republike Slovenije sprejela tudi Sklep o 

določitvi priprav za izvajanje ukrepov za pripravljenost, s katerim so določeni tako nacionalni kot 

tudi Natovi ukrepi kriznega odzivanja. Ker tako Uredba o obrambnem načrtovanju v členih 25.–27. 

kot tudi ukrepi kriznega odzivanja že določajo nekatere osnovne rešitve glede mobilizacije, se Sklep o 

mobilizacijskih pripravah usklajuje z navedenimi rešitvami. (Vir: Vlada RS, ab) 

POSLOVNI IN FINANČNI NAČRT 2014 JAVNEGA SKLADA ZA RAZVOJ 

KADROV IN ŠTIPENDIJE  

Vlada RS je na seji sprejela Poslovni in finančni načrt 2014 Javnega sklada Republike Slovenije za 

razvoj kadrov in štipendije. Poslovni in finančni načrt sklada za leto 2014 je razdeljen na tri glavna 

področja: 

 programe za spodbujanje mednarodne mobilnosti - Ad futura,  

 programe, ki imajo podlago v Zakonu o štipendiranju in  

 programe, ki se delno financirajo iz sredstev Evropskega socialnega sklada. (Vir: Vlada RS, ab) 

 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DEOT/Internacionalizacija_TNI/informacija_TNI_140703.doc
http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/DEOT/Internacionalizacija_TNI/informacija_TNI_140703.doc
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DRŽAVNA UPRAVA NA SPLETU 

Vlada RS se je na seji vlade seznanila s Poročilom o spletnih mestih državne uprave ter s kriteriji za 

ugotavljanje upravičenosti obstoječih in vzpostavitve novih spletnih mest državne uprave. Urad vlade 

za komuniciranje je pooblastila, da s pristojnimi organi državne uprave preveri skladnost obstoječih 

spletnih mest s sprejetimi kriteriji. Hkrati je določila, da se organi državne uprave pred vzpostavitvijo 

novega spletnega mesta posvetujejo z Uradom vlade za komuniciranje. (Vir: Vlada RS, ab) 

STALIŠČE RS DO PREDLOGA DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

IN SVETA O ZMANJŠANJU NACIONALNIH EMISIJ ZA NEKATERA 

ONESNAŽEVALA ZRAKA IN O SPREMEMBI DIREKTIVE 2003/35/ES  

Republika Slovenija pozdravlja objavo predloga nove direktive o zmanjšanju nacionalnih emisij za 

nekatera onesnaževala zraka, saj predstavlja dobro podlago za dogovor o novih zavezujočih ciljih na 

področju kakovosti zraka za Evropo. Meni, da so novi dolgoročni zavezujoči cilji EU glede 

onesnaženosti zraka potrebni za dodatno zmanjšanje negativnih učinkov onesnaženosti zraka na 

zdravje ljudi ter evtrofikacijo ekosistemov, vendar pa meni, da je treba pri delitvi bremena na 

posamezne države članice upoštevati tudi stroškovno učinkovitost doseganja teh ciljev ter specifike 

držav članic na posameznih področjih. Odstotke zmanjšanja emisij onesnaževal za Republiko 

Slovenijo je treba do leta 2030 iz Priloge II določiti ustrezneje, z uravnoteženimi cilji, in hkrati 

upoštevali zmožnosti slovenskega gospodarstva za dosego teh ciljev. Med specifikami Republike 

Slovenije, ki jih je treba upoštevati pri določanju odstotka zmanjšanja emisij za leto 2030, je treba 

izpostaviti predvsem specifike v kmetijstvu in cestnem prometu. Republika Slovenija meni, da bi pri 

delitvi bremena zmanjšanja emisij morali upoštevati, da ima posamezna država članica zelo omejene 

možnosti ukrepanja za zmanjšanje tranzitnega prometa. (Vir: Vlada RS, ab) 

PREDLOG DIREKTIVE EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA O 

OMEJEVANJU EMISIJ NEKATERIH ONESNAŽEVAL IZ SREDNJE 

VELIKIH KURILNIH NAPRAV V ZRAK 

Vlada RS je sprejela Stališče do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju 

emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak. Namen predloga direktive 

Evropskega parlamenta in Sveta o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal iz srednje velikih kurilnih 

naprav v zrak je zapolnitev obstoječe zakonodajne vrzeli z oblikovanjem določb za srednje velike 

kurilne naprave. Pri tem se za srednje velike kurilne naprave predlaga določitev mejnih vrednosti 

emisij zaradi nadzora nad emisijami žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in delcev v zrak, ki bodo 

veljale kot minimalni standardi varstva okolja in vseh državljanov EU.  

Za obstoječe srednje kurilne naprave Republika Slovenija podpira predlagane mejne vrednosti emisij v 

zrak in zahtevo za prilagoditve tem vrednostim od leta 2025 oz. 2030 dalje. Pri predlogu mejnih 

vrednosti emisij v zrak za nove srednje kurilne naprave pa ima zadržek glede začetka uporabe teh 

vrednosti. Predlaga, da se preuči podaljšanje roka na 2 leti po datumu prenosa te direktive. 
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Podpira tudi pripravo registra srednji kurilnih naprav ter nadzor nad emisijami iz srednjih kurilnih 

naprav in se strinja s predlaganim načinom in vsebino poročanja o ocenah letnih emisij iz srednji 

kurilnih naprav ter ostalih podatkov na Evropsko komisijo. (Vir: Vlada RS, ab) 

INFORMACIJSKI SISTEM ISARR 

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z delovanjem sistema ISARR 

(centralni referenčni informacijski sistem za spremljanje, poročanje in izvajanje operativnih 

programov). Poslanec je na Vlado Republike Slovenije naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s 

problemom financiranja projektov občin iz kohezijskih sredstev in vprašal, ali držijo navedbe, da 

zaradi nedelovanja oziroma težav z omenjenim informacijskim sistemom ostajajo občine, kljub 

pozitivnim odločbam, brez sredstev iz kohezije.  

Vlada je v odgovoru poudarila, da ima dostop do informacijskega sistema ISARR preko 3.000 

uporabnikov ter da dnevno do sistema, ki je danes decentraliziran, sočasno dostopa preko 180 

uporabnikov in, da sistem ISARR ni vzrok za težave pri črpanju sredstev. V kolikor se težave 

pojavljajo, ne glede na njihov vzrok, se sproti odpravljajo, vsem uporabnikom pa je omogočena tudi 

neposredna pomoč preko portala Center za podporo uporabnikom, ki jim omogoča neposredno 

komunikacijo, hitro pomoč in odpravo težav. (Vir: Vlada RS, ab)  

PROGRAMSKI DOKUMENTI ZA ČRPANJE EU SREDSTEV 2014 -2020 IN 

ZMANJŠEVANJE BIROKRATSKIH OVIR  

Vlada RS je na današnji redni sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi s pripravo 

strateških in programskih dokumentov za črpanje EU sredstev za obdobje 2014-2020 in 

zmanjševanjem birokratskih ovir. Poslanca je zanimalo, ali je dokumentacija oziroma program za 

učinkovito črpanje sredstev že pripravljen in sprejet ter ali je vlada pripravila predloge zmanjševanja 

birokratskih ovir pri črpanju EU sredstev.  

Vlada je v odgovoru poudarila, da je bil Partnerski sporazum po predhodni seznanitvi vlade preko 

posebnega informacijskega sistema posredovan v mnenje službam Evropske komisije (EK). Pred 

sprejetjem na vladi bo dokument posredovan v soglasje obema svetoma kohezijskih regij, končna 

odobritev dokumenta s strani EK pa je odvisna od trajanja postopkov tako na strani EK kot tudi na 

strani relevantnih institucij in deležnikov v Sloveniji. Prav tako je bil po predhodni seznanitvi vlade 

službam EK posredovan tudi Operativni program. Skladno s predpisi EU bo EK posredovala 

pripombe v treh mesecih po predložitvi operativnega programa. Končna odobritev dokumenta na 

ravni EU pa je odvisna od trajanja postopkov, tako na strani EK kot tudi na strani relevantnih institucij 

in deležnikov v Sloveniji. 

Glede zmanjševanja birokratskih ovir, je vlada v odgovoru povzela ukrepe, ki so načrtovani v 

programih, vključno z okvirnim časovnim razporedom za zmanjšanje upravnega bremena 

upravičencev. V odgovoru je vlada podala tudi informacijo v zvezi s pripravo dokumentov v okviru 

evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS) ter transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja. 

(Vir: Vlada RS, ab) 
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SREDSTVA EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE  

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje v zvezi z zamrznjenimi kohezijskimi 

sredstvi Sloveniji in sicer, kaj pomeni začasna zamrznitev sredstev za slovenski proračun in kolikšna 

škoda je že nastala, ker Slovenija še ni dobila plačil iz Bruslja niti za tiste izdatke, kjer težav ni bilo. V 

odgovoru vlada navaja, da se v Sloveniji kohezijski projekti izvajajo po principu zalaganja sredstev iz 

državnega proračuna, zato so bili vsi našteti izdatki v preteklem in v tekočem letu že izplačani 

upravičencem. Ministrstvo za finance je do ustavitve plačil tudi redno skrbelo za zagotavljanje 

zadostnih likvidnostnih sredstev na deviznih računih operativnih programov, kar je omogočilo tekoče 

izvajanje povračil v državni proračun. Dejanski manko sredstev na računih, ki bo posledično vodil do 

začasnega izpada prihodkov EU v državnem proračunu, bi se ob nadaljnji ustavitvi lahko odrazil v 

mesecu juliju 2014.  

Poslanca je zanimalo tudi, kaj to pomeni za občine, ki so sofinancerke omenjenih projektov in se že 

sedaj utapljajo v dolgovih ter ali so ministrstva  preverila, ali so bila sredstva za posamezne projekte 

porabljena skladno z namenom projekta? Vlada je pojasnila, da začasna zaustavitev plačil iz bruseljske 

blagajne v slovenski proračun ne vpliva na izplačila upravičencem (občinam) iz slovenskega 

proračuna ter da proces izplačil iz slovenskega proračuna za EU projekte teče nemoteno. V Sloveniji je 

namreč uveljavljen t.i. sistem zalaganja kohezijskih sredstev iz proračuna Republike Slovenije. Vlada 

je še zapisala, da v Sloveniji deluje kontrola preverjanja evropskih kohezijskih sredstev na več ravneh, 

tako da so bila vsa sredstva, ki jih je Slovenija posredovala kot certificirane izdatke v Bruselj, s strani 

slovenskih organov (tudi ministrstev) pregledana in preverjena. (Vir: Vlada RS, ab) 

AKTUALNI RAZPISI 

JAVNI POZIV EKO SKLADA 

Skupnost občin Slovenije obvešča, da je odprt nov Javni poziv za kreditiranje okoljskih naložb občin 

52LS14. Predmet poziva so krediti Eko sklada za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih 

podjetnikov posameznikov in zasebnikov na območju RS. Višina sredstev po tem pozivu znaša 8 

milijonov EUR. S kreditom je mogoče financirati naložbe oziroma v projektu opredeljene faze naložb: 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka (razen zmanjšanja emisij 

toplogrednih plinov), gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in učinkovita raba vode, in sicer za v 

pozivu navedene namene. Celotno besedilo poziva si lahko preberete tukaj. 

SODELOVANJE NA PODROČJU KULTURNO-UMETNOSTNE VZGOJE NA 

NACIONALNI IN LOKALNI RAVNI 

Ministrstvo za kulturo si v sodelovanju s kulturnimi ustanovami po vsej Sloveniji, z Ministrstvom za 

izobraževanje, znanost in šport, Zavodom RS za šolstvo ter tudi drugimi resorji (zdravje, okolje, 

prostor…) že nekaj let na različne načine prizadeva za načrtnejšo kulturno-umetnostno vzgojo v 

vzgoji in izobraževanju, tako na nacionalni kot lokalni ravni. Z dopisom, ki so ga naslovili na vse 

občine in združenja občin v Sloveniji so pozvali, da občine ob pripravi in sprejemu lokalnega 

programa za kulturo namenijo pomemben prostor tudi kulturno-umetnostni vzgoji. Da bi na tem 

področju dosegli skupaj še boljše učinke (tako vsebinsko, organizacijsko kot finančno), Ministrstvo za 

http://www.ekosklad.si/html/razpisi/main.html
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kulturo vabi k sodelovanju. Ministrstvo je občine in združenja občin pozvalo, da najkasneje do 15. 

julija 2014, sporočijo ime in priimek, e-naslov in telefonsko številko osebe, ki v lokalni skupnosti oz. 

združenju občin skrbi za kulturno-umetnostno vzgojo. Ker gre za področje, ki preči kulturo in 

izobraževanje, predlagajo, da v občinah, kjer imajo za to ločene službe, sporočijo kontakte oseb iz obeh 

področij. Podatke bo zbirala Nataša Bucik, nacionalna koordinatorka za kulturno-umetnostno vzgojo 

na Ministrstvu za kulturo na naslovu kuv.mk@gov.si. 

OBJAVLJEN RAZPIS ZA AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH 

OBMOČJIH 

Obveščamo vas, da je objavljen nov javni razpis PRP 2007-2013, in sicer za ukrep 125 - Agromelioracije 

na komasacijskih območjih. Objavljen je na spletni strani MKO. Rok za oddajo vlog je 25.7.2014. 

Razpisana višina sredstev je 1.500.000 €. (mko, bh)  

NAGRADNI NATEČAJ – ZELENA DELOVNA MESTA 

Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, je v okviru projekta 

Spodbujamo zelena delovna mesta objavila javni nagradni natečaj Partnerstva 

za zelena delovna mesta: dobre prakse podjetij in lokalnih skupnosti. Z njim 

iščejo uspešna in napredna partnerstva, ki prispevajo k ustvarjanju zelenih 

delovnih mest in so lahko navdih za partnerstva v drugih okoljih po 

Sloveniji. Izbrali bodo tri dobre prakse, med katerimi bo najboljša prejela zeleni teambuilding na 

ekološki kmetiji v vrednosti tisoč evrov. Rok za prijavo je 10. september 2014 do 12. ure. Iščejo 

napredne projekte in programe podjetij in lokalnih skupnosti, ki temeljijo na celovitem, inovativnem 

in sistemskem pristopu. Iščejo prakse, ki prinašajo spremembe in odkrivajo nove paradigme pri 

spopadanju z izzivi današnjega časa. Izbrali bodo tri, med katerimi bo prva nagrajena, vse tri pa bodo 

prejele priznanja. Posebej jih bodo tudi izpostavili s kratkim promocijskim filmom, na slovesni 

podelitvi letos jeseni, v spletnem katalogu dobrih praks, v časniku Dnevnik in na dogodkih izbora 

Gazela. Vse informacije so na spletni strani projekta Spodbujamo zelena delovna mesta več podatkov 

pa je na voljo tudi pri vodji projekta Gaji Brecelj (gaja@umanotera.org). 

ERASMUS + 

Erasmus + je program EU za izboljšanje spretnosti in zaposljivosti s pomočjo izobraževanja, 

usposabljanja, mladine in športa. Med letoma 2014-2020 bo program zagotavljal možnosti za več kot 4 

milijone Evropejcev, za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj in prostovoljno delo v 

tujini, kot tudi prispeval k razvoju evropske razsežnosti v športu.  

V sklopu Mobilnost Mladina je možno prejeti sofinanciranje mobilnosti mladih in mladinskih 

delavcev, če ste akterji, aktivni na področju mladinskega dela. Višina subvencije je odvisna od dolžine 

trajanja izmenjave ter oddaljenosti. Rok za prijave je 1.10.2014.  

Odprt je tudi sklop Strateška partnerstva na področju mladih, ki je namenjen partnerstvu med 

organizacijami z namenom izboljšanja mladinskega dela, modernizacije institucij in inovacije družbe. 

Rok za oddajo vlog je 1.10.2014. Več informacij lahko najdete tukaj.   

 

javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,mwx0omBiqx0uk');
http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1171
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http://umanotera.us3.list-manage1.com/track/click?u=16fdd44aaf3bcfe93bb06d6b3&id=177c3a10c3&e=1fb4f574e2
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DEL PROGRAMA LIFE ŽE ODPRT  

Evropska komisija je 19.6.2014 objavila prvi razpis v sklopu novega programa financiranja za projekte 

v zvezi s podnebnimi ukrepi. Iz novega podprograma za podnebne ukrepe bo letos namenjenih 44,26 

milijona evrov sredstev za razvoj in izvedbo inovativnih rešitev za odziv na podnebne spremembe v 

Evropi. Podprogram je del evropskega programa LIFE za obdobje 2014–2020, ki bo v naslednjih 

sedmih letih zagotovil 864 milijonov evrov za podnebne ukrepe. Izboljšal bo tudi komunikacijo, 

sodelovanje in razširjanje ukrepov za ublažitev podnebnih sprememb in prilagoditev tem 

spremembam. Rok za prijavo je 16. oktober 2014. Naslednji razpis za zbiranje predlogov v okviru 

programa LIFE, ki bo objavljen jeseni letos, se bo nanašal na nepovratna sredstva za poslovanje 

neprofitnih organizacij, ki so dejavne na evropski ravni na področju podnebnih in okoljskih vprašanj. 

Več tukaj (Vir: MKO, bh) 

HORIZON 2020  

V decembru 2013 so se odprli prvi razpisi v okviru programa Obzorje 2020 in s tem se je uradno 

pričelo črpanje 80 milijard EUR sredstev namenjenih za raziskave in inovacije. Za prvi dve leti je na 

voljo več kot 15 milijard EUR in sredstva so namenjena kot pomoč spodbujanju na znanju temelječega 

gospodarstva in reševanju vprašanj, ki ustvarjajo razlike v življenju ljudi. Financiranje je usmerjeno v 

tri glavne stebre, in sicer: Odlična znanost (excellent Science), katere cilj je spodbujanje razvoja 

raziskovalcev in sodelovanje med MSP in znanstveniki; vodilni položaj v industriji (Industrial 

leadership), ki podpira evropsko industrijo na področju informacijske in komunikacijske tehnologije, 

napredne proizvodnje, robotike, biotehnologije in vesolja; družbeni izzivi (Societal Challenges), ki je 

namenjen financiranju inovativnih projektov na področju zdravja, kmetijstva, pomorstva in 

biogospodarstva, energetike, prometa, podnebnih sprememb, okolju, gospodarni rabi virov in 

surovin, družbe, ki kritično razmišljajo, ter varnosti. Višina sofinanciranja projektov je med 70 – 100%, 

višina projektnih sredstev pa je med 3 – 7 mio eur. Trajanje projektov v okviru svežnja je med 24 – 48 

mesecev. Prijava lahko poteka v več stopnjah.  

Nekaj aktualnih razpisov v sklopu Horizon 20202, ki so trenutno odprti so še: Pameten, okolju 

prijazen in integriran promet do 28.8.2014, Varna čista in učinkovita energija do 3.9.2014, Evropa v 

spreminjajočem se svetu – vključujoče, inovativna in reflektirana družba do 30.9.2014, Znanost z in za 

družbo do 2.10.2014. Več o tem lahko preverite na spletni strani Horizon 2020. 

NOVICE DRUGIH 

PRAKTIČNI PRIKAZ OBNOVE CESTE PO POSTOPKU HLADNE 

RECIKLAŽE  

GZS-Služba za varstvo okolja, ki je partner v projektu ReBirth, vas vabi na Praktični prikaz obnove 

ceste po postopku hladne reciklaže v četrtek, 10. julija 2014, s pričetkom ob 10.00 uri 

na cesti G2-102/1038 Bača – Dolenja Trebuša. Zainteresirani se boste lahko seznanili z v svetu že dalj 

časa uveljavljeno metodo obnove voziščnih konstrukcij po metodi hladne reciklaže na mestu samem, 

ki sledi modernim smernicam trajnostnega razvoja in ponuja številne prednosti v primerjavi s 

tradicionalnimi klasičnimi pristopi. Kotizacije ni, število udeležencev je omejeno. Zaradi zagotovitve 

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life.htm
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-sections
http://www.re-birth.eu/domov/
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varnosti in organizacije dogodka je obvezna predhodna prijava preko elektronske prijavnice. (Vir: 

GZS) 

STOPNJA TVEGANJA REVŠČINE NAJVIŠJA V POMURSKI IN 

PODRAVSKI REGIJI 

Po podatkih iz Raziskovanja o dohodkih in življenjskih pogojih (SILC) za obdobje od leta 2008 do leta 

2012 je bila stopnja tveganja revščine ves čas najvišja v pomurski in podravski statistični regiji. Višja 

od slovenskega povprečja je bila poleg omenjenih dveh regij ves čas še v spodnjeposavski in savinjski 

statistični regiji, večino časa pa v jugovzhodni Sloveniji ter v koroški in obalno-kraški statistični regiji. 

Nižja od slovenskega povprečja je bila ves čas v notranjsko-kraški, osrednjeslovenski, gorenjski, 

goriški in zasavski statistični regiji. Največ ljudi pod pragom tveganja revščine je živelo v podravski in 

osrednjeslovenski statistični regiji, najmanj pa v notranjsko-kraški in zasavski statistični regiji.  

 

Stopnja resne materialne prikrajšanosti je bila najvišja v zasavski, najnižja pa v gorenjski statistični 

regiji. Po stopnji resne materialne prikrajšanosti so bile večinoma boljše od slovenskega povprečja 

regije zahodne Slovenije (osrednjeslovenska, gorenjska, goriška, obalno-kraška) in notranjsko-kraška 

statistična regija, regije vzhodne Slovenije pa so bile večinoma slabše od slovenskega povprečja.  

Več podatkov lahko najdete na: http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6349. (Vir: Statistični Urad 

RS) 

EUROSTAT O STOPNJI BREZPOSELNOSTI V EU 

Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostata je stopnja brezposelnosti v območju evra maja 

2014 v primerjavi z aprilom ostala nespremenjena in je znašala 11,6 %. V celotni EU je v tem obdobju 

brezposelnost rahlo upadla, in sicer z 10,4 % na 10,3 %.  

V Sloveniji je stopnja brezposelnosti maja znašala 10,3 %, kar je enako kot aprila. Med članicami Unije 

so bile najnižje stopnje brezposelnosti aprila 2014 zabeležene v Avstriji (4,7 %), Nemčiji (5,1 %) in na 

Malti (5,7 %), najvišje pa v Grčiji (26,8 % marca 2014) in Španiji (25,1 %). 

Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti znižala v 21 državah članicah, povečala v šestih, v eni pa 

ostala nespremenjena. V Sloveniji se je brezposelnost na letni ravni znižala za 0,2 %. Podatki še kažejo, 

da je bilo maja 2014 v Sloveniji brezposelnih 9,2 % moških in 11,5 % žensk. 

Maja 2014 je bilo v EU brezposelnih 5,187 milijona mladih (mlajših od 25 let), od tega 3,356 milijona v 

območju evra. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU 22,2-odstotna, v območju evra pa 23,3-

odstotna. Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-103_en.htm. (Vir: Obvestila 

za javnost EU) 

POSVETOVANJE O USTREZNOSTI PREDPISOV EU 

Skladno s programom ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT) je Evropska komisija pričela z  

javnim posvetovanjem o svojih smernicah za presojo vplivov in posvetovanje z zainteresiranimi 

stranmi. Državljani in državljanke  EU lahko svoje mnenje do 30. septembra 2014 posredujejo na:  

http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm.  

http://www.gzs.si/slo/skupne_naloge/varstvo_okolja/65259
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?id=6349
http://europa.eu/rapid/press-release_STAT-14-103_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/refit/index_en.htm
http://ec.europa.eu/yourvoice/consultations/index_en.htm
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Presoje vplivov in posvetovanje z deležniki sta ključna instrumenta Evropske komisije za kreiranje 

enostavnejše in cenejše zakonodaje EU. Instrumenta zagotavljata, da so novi zakonodajni predlogi 

pripravljeni na podlagi preglednih, celovitih in uravnoteženih dokazov o določeni zadevi, z dodano 

vrednostjo ukrepanja na nivoju EU, analizo stroškov in koristi alternativnih ukrepov in ob 

upoštevanju mnenj zainteresiranih strani. Celotno sporočilo: http://europa.eu/rapid/press-

release_MEX-14-0701_en.htm  

Dodatne informacije o presoji vpliva oz. oceni učinka: http://ec.europa.eu/smart-

regulation/impact/index_en.htm. (Vir: Obvestila za javnost EU) 

POSAVSKA ŠPAJZA: OTVORITEV TRŽNICE V OBČINI BREŽICE  

Projekt Posavska špajza povezuje vse občine Posavja, od Kostanjevice na Krki, Bistrice ob Sotli, Brežic, 

Krškega, Sevnice do Radeč. Glavnina projekta, sofinancirana iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj, je bila namenjena vzpostavitvi ali obnovi objektov tržnic v vsaki občini, z namenom 

spodbujanja kmetovalcev za direktno prodajo ter malih in velikih potrošnikov za nakup živil iz 

lokalnega posavskega okolja. V animacijsko-izobraževalne aktivnosti bo do konca avgusta vključenih 

več različnih skupin udeležencev, od šolarjev, javnih institucij, lokalnih gostincev in restavracij do ne 

nazadnje ponudnikov lokalno pridelane in sezonske hrane. V začetku julija in konec avgusta  se bo v 

bližini novo nastajajočih tržnic odvijal Živahni teden Posavske špajze.  

Prvi Živahni dan na tržnicah bo potekal v Brežicah, v soboto, 5.7.2014. Ob tej priložnosti bo ob 9. uri 

tudi uradna otvoritev na novo obnovljene tržnice, ki omogoča večjo in bolj kvalitetno ponudbo 

lokalnih pridelkov in proizvodov. Vabljeni! 

ČAS ZA PRAVIČNO BANKO  

V Umanoteri, Slovenski fundaciji za trajnostni razvoj, in razvojni zadrugi eTRI so začeli s projektom 

Pravična banka, s katerim nameravajo ustanoviti prvo pravično banko pri nas. Po podatkih 

javnomnenjske raziskave Inštituta za analizo trga in medije Mediana idejo o ustanovitvi pravične 

banke podpira visok delež prebivalstva, zato je razmislek o njeni ustanovitvi potreben in na mestu. V 

Sloveniji so priložnosti za ustanovitev prve etične banke velike, ugotavljajo v Mediani. Po njihovi 

raziskavi idejo ustanovitve podpira 71 odstotkov anketirancev, skoraj 82 odstotkov pa bi v taki banki 

(zelo) verjetno odprlo osebni račun. Anketiranci, ki tega (zelo) verjetno ne bi storili, kot največji 

problem izpostavljajo pomanjkanje zaupanja v koncept pravične banke in nizek nivo informiranosti. 

Prav informiranje in ozaveščanje javnosti ter posledično povečanje zaupanja so torej ključni za 

uspešno integracijo pravične banke kot nove finančne institucije v slovenskem okolju, ocenjujejo v 

Mediani. Poleg informiranja bodo eni od nadaljnjih korakov razvojne zadruge eTRI v razvoju pravične 

banke povezovanje z javnostjo (platforme za množično financiranje), podjetji, lokalnimi oblastmi in 

tujino. Več bo znano jeseni, pravi direktorica eTRI Lenka Puh, načrtujejo pa ustanovitev zadruge, 

podpisovanje pisem o nameri ter pridobivanje finančne in predvsem strokovne pomoči: “Ti vlagatelji 

bodo s pomočjo pravične banke transparentno uresničili svoje odgovorne namene, njihovemu 

delovanju pa bodo morale slediti tudi druge banke.” (Vir: www.umanotera.si) 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0701_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEX-14-0701_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
http://ec.europa.eu/smart-regulation/impact/index_en.htm
http://pravicnabanka.si/
http://www.umanotera.si/
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EVROPSKO PODEŽELJE PRED IZZIVI RAZVOJA: DEMOGRAFSKE 

SPREMEMBE IN MIGRACIJE, PROJEKT SEMIGRA 

Projekt SEMIGRA (Selective Migration and Unbalanced Sex Ratio in Rural Regions) se osredotoča na 

problem demografskih sprememb na podeželju. Desetletja razvojno zapostavljeno podeželje postaja s 

presumerjanjem pozornosti na lokalno pridelavo in povečanim zanimanjem za razvoj prostočasnih 

dejavnosti ter lokalno ponudbo prostor novih razvojnih pričakovanj in investicijskih spodbud v 

novem razvojnem programskem obdobju 2014-2020.  Projekt SEMIGRA je bil izveden med 2010 in 

2012. Izhodišče je predstavljala ugotovitev avtorjev (Karin Wiest, Tim Leibert, Mats Johansson, Daniel 

Rauhut, Jouni Ponnikas, Judit Timár, Gabór Velkey, Ildikó Győrffy), da se mnogo ruralnih in 

ekonomsko šibkejših evropskih regij sooča z demografskimi spremembami in pojavom (e)migracij. 

Projekt je izpostavil predvsem problematiko mladih žensk, ki zapuščajo te regije, kar ima za posledico 

neuravnoteženo spolno strukturo lokalnega prebivalstva. Deficit mlajših žensk v teh regijah naj bi 

nakazoval socialno ekonomske razlike in neuspeh koncepta teritorialne. Projekt SEMIGRA se 

posredno dotika tudi Slovenije, čeprav ni bila vključena v študije primerov. V statistični analizi 

izvedeni v okviru projekta je razvidno, da Slovenija spada v območja, kjer je izraženo močno do 

srednje pomanjkanje mladih žensk. Avtor v tekstu ugotavlja, da je mogoče  pri pregledu spolne 

strukture obravnavanih skupin po občinah ugotoviti, da je moških v večini primerov bistveno več 

(tudi do 20 %). V teh okoljih pa se srečujemo še tudi s povečano brezposelnostjo, begom mladih v 

tujino (beg možganov), vse težjimi pogoji za življenje in delo … Opozarjanje na problematiko je 

ključnega pomena za pričetek reševanja teh težav. Nekatere izmed idej obravnavane v prispevku so 

primerne tudi za uporabo v naših razmerah. Žal se problemov pogosto zavedamo šele ko je prepozno 

ali pa ostajamo zgolj pri idejnih rešitvah. Ko razmere v družbi privedejo do kolapsa je reševanje 

problemov bistveno težje kot če bi se iskanja (in realizacije) rešitev lotili pravočasno. Projekti, kot je 

SEMIGRA, izpostavljajo problematiko in povečujejo možnosti za pravočasne rešitve. Več na: 

http://trajekt.org/2014/06/23/evropsko-podezelje-pred-izzivi-razvoja-demografske-spremembe-in-

migracije/ (Vir: www.trajekt.si) 
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