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NOVIČKE SOS
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
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.

OPTIMIZACIJA NABAVE
Predstavniki SOS in Inštituta za javne službe so se na sestanku v Ljubljani, 18. julija 2013 seznanili z
možnostmi optimizacije nabave z izvedbo razpisa po postopku obratnega spletnega draženja. To je
mogoče izvesti z nabavnim spletnim orodjem, ki omogoča podjetjem spletno objavo in izvedbo
naročila po tem postopku. Orodje ter postopki so prilagojeni in v skladu z Zakonom o javnem
naročanju. Cilj takšne spletne objave in izvedbe razpisa za nabavo blaga ali storitev je znižanje
investicijskih stroškov brez tveganja slabše kvalitete. Spletna rešitev je lahko tudi koristne pripomoček
za občine, pa tudi za Skupnost občin Slovenije pri izvedbah skupnega naročanja. Na sestanku je bilo
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dogovorjeno, da se pripravi ponudba, ki bo vsebovala različne variante uporabe te rešitve za občine
članice SOS, od vključno priprave razpisne dokumentacije do uporabe spletnega orodja, ali samo
uporabe spletne rešitve, vključno s količinskimi popusti za občine članice SOS. (SK)

IZVAJANJE PROGRAMOV JAVNIH DEL V POVEZAVI S SPREMEMBO
ZAKONA O UREJANJU TRGA DELA
Sekretariat SOS je s strani Zavoda RS za zaposlovanje v preučitev prejela gradivo z izhodišči za
operacionalizacijo določila, s katerim je dopolnjen 50. Člen Zakona o urejanju trga dela. Na vam
posredovano gradivo smo prejeli pripombe, ki so se nanašale predvsem na uvedbo dodatnih obrazcev
in tripartitne pogodbe.
Iz strani Zavoda RS za zaposlovanje smo prejeli odgovor, katerega lahko preberete tukaj, hkrati pa vas
naprošamo, da nas obvestite v primeru, da imate dodatne pripombe. Z Zavodom RS za zaposlovanje
smo se namreč dogovorili, da se bomo predvidoma konec avgusta na to temo tudi sestali.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O DOSTOPU DO
INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli v predhodno usklajevanje predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o dostopu do informacij javnega značaja, ki ga je pripravilo Ministrstvo za
notranje zadeve. Poglavitne rešitve predlaganega zakona so:
Širitev kroga zavezancev po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja na gospodarske
družbe in druge pravne osebe zasebnega prava v neposredni ali posredni večinski lasti ali pod
prevladujočim vplivom Republike Slovenije, samoupravnih lokalnih skupnosti in/ali drugih oseb
javnega prava;
Zagotovitev večje preglednosti širšega javnega sektorja preko vzpostavitve uradnega registra
zavezancev za informacije javnega značaja, ki se javno objavi;
Določitev obsega informacij javnega značaja glede katerih so poslovni subjekti v večinski lasti ali
pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava zavezani v skladu z ZDIJZ;
Določitev kroga absolutno prosto dostopnih informacij javnega značaja v poslovnih subjektih v
večinski lasti ali pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava;
Centralizirana proaktivna objava določenih javnih podatkov preko centralizacije podatkov o
plačilnem prometu.
Vaše pripombe, predloge in stališča nam posredujte najkasneje do srede, 17.7.2013 na
naslov info@skupnostobcin.si.

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.
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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 BOLEZNI 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
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
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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.
Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge naslovite na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do
ponedeljka, 5.8.2013.

V MEDRESORSKI OBRAVNAVI ZAKON O PREKRŠKIH
Ministrstvo za pravosodje je posredovalo v pregled osnutek Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o prekrških. V sedanjem predlogu je upoštevanih večina pripomb, ki smo jih na ministrstvo
posredovali v mesecu juniju. Osnutek zakona si lahko preberete na tej povezavi. (MM)
PRP in spremljevalni dokument.

POJASNILA
RAZLAGA PRAVILNIKA O IZVAJANJU STROKOVNEGA
USPOSABLJANJA IN IZPOPOLNJEVANJA OBČINSKIH REDARJEV
S strani Ministrstva za notranje zadeve smo prejeli razlago pravilnika o izvajanju strokovnega
usposabljanja in izpopolnjevanja občinskih redarjev. Do pojasnila lahko dostopate s klikom na to
povezavo.

STALIŠČE V ZVEZI S FINANČNIMI ZAVAROVANJI PRI JAVNEM
NAROČANJU
S strani Ministrstva za finance smo prejeli opozorilo, da naročniki pri javnem naročanju še vedno
zahtevajo prekomerna in nesorazmerna finančna zavarovanja, pri čemer običajno zahtevajo
predložitev bančne garancije, več zavarovanj hkrati, obenem pa se odločajo za zadržanje plačil.
Zahteve naročnikov po finančnih zavarovanjih, ki jih morajo ponudnikih predložiti za zavarovanje
resnosti ponudbe, dobre izvedbe javnega naročila ali za odpravo napak, zmanjšujejo konkurenčnost, s
tem pa neposredno vplivajo na gospodarnost, učinkovitost in uspešnost javnega naročanja.
Ministrstvo za finance je glede na poostrene gospodarske razmere že 27. 9. 2012 sprejelo stališče v
zvezi s finančnimi zavarovanji pri javnem naročanju, ki je dostopno s klikom tukaj in na katero vas
želimo ponovno opozoriti.

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.
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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.
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:
12.7.2013 – 19.7.2013

TN št. 28

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.
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
24.7. / POSVET MREŽE ZA PROSTOR O DAVKU NA NEPREMIČNINE
V Delavni skupini za stanovanjsko politiko pri Mreži za prostor si želijo, da bi davek na nepremičnine
učinkoval na spodbujanje najema in oddajanja stanovanj. Pri tem se zavedajo, da mora biti
vzpostavljen na način, da bo socialno pravičen in obenem učinkovit. Zato si želijo sodelovanja občin
tako, da bodo predlogi, ki jih bodo v nadaljnjem procesu sprejemanja zakona poskušali uveljaviti,
konsistentni.
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Mreža za prostor zato vabi nekatere predstavnike pristojnih državnih in lokalnih instituciji in
združenj ter nekatere kolege in kolegice iz drugih nevladnih organizacij na posvet o Zakonu o
obdavčitvi nepremičnin., ki bo v sredo, 24. 7. 2013, ob 14. uri v prostorih IPoP na Tržaški 2 (2.
nadstropje levo). Na posvetu bi skupaj želeli najti odgovore na naslednja vprašanja:
- kaj bo bolj spodbudilo najem, ne bo preveč prizadelo lastnikov nepremičnin in zadovoljilo
proračunske apetite:
- progresivna lestvica ali enotna stopnja?
- obdavčitev vrednosti nepremičnine kot celote ali po vrednosti kvadratnega metra?
- višina davka po posameznih tipih nepremičnin - je ustrezno visoka/nizka, da spodbuja cilje? je
potrebno več razlikovanja med tipi nepremičnin?
- bi bilo bolje, da imamo za vsak tip ali skupine tipov nepremičnin svoj zakon?
- delitev prihodkov med državo in občino? Bi morala biti upravičenec le občina ali celo manjše lokalne
skupnosti (četrtne skupnosti, krajevne skupnosti)?
- kaj je z nepremičninami v lasti javnih ustanov - jih je smiselno obdavčiti, če gredo sredstva za davek
iz proračuna?
Posvet je brezplačen, prijave niso potrebne.

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
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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
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
VABILO K SODELOVANJU V TESTNI APLIKACIJI ELEKTRONSKEGA
KADROVANJA
Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo k sodelovanju v testni aplikaciji elektronskega kadrovanja,
ki ga je posredovalo Ministrstvo za notranje zadeve. Ministrstvo je občine, ki so z vlado sklenile
dogovor o vključitvi v interni trg dela z dopisoma, št. 382-565/2012/3 z dne 12. 12. 2012 in št. 382565/2012/52 z dne 8. 4. 2013, povabilo k sodelovanju v testni aplikaciji elektronskega kadrovanja oz. Ekadrovanja, ki omogoča informatizirano pripravo objav prostih delovnih mest in njihovo objavo z
uporabo spletnih aplikacij. V ta namen je ministrstvo kadrovskim delavcem, ki so se udeležili
usposabljanja za izvajanje elektronskega kadrovanja v mesecu novembru 2011 ali februarju 2012, na
njihove elektronske naslove posredovalo t.i. dostope za uporabnike z njihovim uporabniškim imenom
ter geslom za dostop do aplikacije. Prav tako je oblikovalo in posredovalo uporabniška imena in gesla
za dostop do aplikacije ostalim uporabnikom, ki so za dostope zaprosili naknadno.
Glede na to, da se pričetek objavljanja prostih delovnih mest izključno preko sistema E-kadrovanje
načrtuje meseca septembra 2013, zaposlene, ki so pristojni za pripravo objav prostih delovnih mest v
občinah in izvedbo internih natečajev ponovno vabijo, da poskusno pričnejo s pripravo objav prostih
delovnih mest v testni aplikaciji E-kadrovanje na naslednjem spletnem naslovu: http://e-upravatest3.sigov.si/eKadPortal_test/. Celotno besedilo vabila z navodili najdete tukaj.

VLADA IN SINDIKATI O SPREMEMBAH UREJANJA POLOŽAJA JAVNIH
USLUŽBENCEV
Širša vladna pogajalska skupina se je 16. 7. 2013 sestala s sindikati javnega sektorja. Vlada in sindikati
niso dorekli vprašanj glede povračila potnih stroškov in pripravljenosti na delo. Sindikati bodo Vladi
RS odgovore na predloge podali do konca avgusta.
Vlada RS je predlagala aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor. Višino dodatka za pripravljenost na
domu bi pustila pri 20 odstotkih urne postavke osnovne plače javnega uslužbenca, dodatek za čas
pripravljenosti na delo v drugem kraju pa ovrednotila s 50 odstotki urne postavke. Urejanje tega
vprašanja je specifično za policijo, vojsko in upravo za izvrševanje kazenskih sankcij. Njihovi področni
zakoni namreč poznajo kategorijo pripravljenosti za delo na drugem kraju ali na delovnem mestu, a ta
ni nikjer ovrednotena. Vlada želi to vprašanje urediti zato, da bo jasno, kako ta dodatek izplačevati.
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Pri urejanju sistema povračila potnih stroškov v okviru kolektivne pogodbe za negospodarske
dejavnosti je sprememba oz. enostavni sistem kilometrine (8 oziroma 9% cene bencina) predlagan
zato, da se znebijo birokratskih ovir ter poenostavijo postopke, ampak brez finančnih posledic.
Sindikati predlogu niso bili naklonjeni, veliko predlogov je bilo tudi v smeri, da je obstoječi sistem
povračila potnih stroškov pravilen, čeprav so tudi nekateri sindikati (vojska) opozarjali na krivice, ki
se dogajajo pri obračunu potnih stroškov. Nekaterim se je rešitev sicer zdela sprejemljiva, vendar ne v
višini 8 %, drugi so opozorili na določitev uporabe daljinomera, da bi bilo potrebno zlasti uporabiti
tistega ponudnika, ki ima opcijo varna pot, na katero se sklicuje aneks, že vključen v svoj program.
Glede krivic, ki se dogajajo ob uporabi 3.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ravnanje v
primeru nezakonitosti), na katere so opozorili sindikati, zlasti v postopkih inšpekcijskih nadzorov ob
prevedbi, ko morajo javni uslužbenci vračati preveč izplačane plače z obrestmi, bi morala država
razmisliti o neki vrsti abolicije, saj za napake pri prevedbi niso krivi niti delodajalci toliko manj pa
delavci, da država v času prevedbe tudi ni imela vseh odgovorov glede prevedb, so opozorili
sindikati. S strani vlade je bilo povedano, da se pripravlja novela ZSPJS, kjer vlada tudi pripravlja
določene spremembe v 3.a členu. Glede delovne uspešnosti pa je bilo strani sindikatov opozorjeno, da
nekateri delavci (npr. MF) ne dobivajo nikakršnega dodatka, saj naj bi to ukinil že minister Križanič,
drugi opozarjajo, da delodajalci sprememb zakona o izvrševanju proračuna ne znajo brati in napačno
tolmačijo določbe, zato je bila oblikovana ožja delovna skupina iz vrst vladne skupine in sindikatov, ki
bo pripravila stališče/navodilo za delodajalce v zvezi z razumevanjem 47. in 50. člena ZIPRS. Delovna
skupina se bo sestala med 15. in 20. avgustom.
O spremembah Zakona o sistemu plač v javnem sektorju pa kljub sprva drugačnim napovedim
pogajalci niso govorili, saj bo izhodiščno besedilo za nadaljnja usklajevanja najprej sprejela Vlada RS.
Tudi to bodo začeli urejati predvidoma proti koncu avgusta. Spremembe se sicer nanašajo na
določitev osnovne plače, vključno z napredovanji, na ureditev oz. združevanje različnih vrst delovne
uspešnosti in na realizacijo odločbe ustavnega sodišča za drugačno določitev kvoruma za sklepanje in
spreminjanje kolektivne pogodbe. Pogajanja se bodo nadaljevala po 20. avgustu. (Vir: Vlada RS)

USTANOVLJENA RAZVOJNA SVETA KOHEZIJSKE REGIJE ZAHODNA
SLOVENIJA IN KOHEZIJSKE REGIJE VZHODNA SLOVENIJA
Slovenija bo v prihodnjem sedemletnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike razdeljena na
dve kohezijski regiji – Zahodno in Vzhodno Slovenijo. 18. julija sta bila ustanovljena njuna razvojna
sveta, imenovana predsednika in podpredsednika, člani – predstavniki slovenskih statističnih regij pa
so obravnavali tudi prvi neformalni osnutek partnerskega sporazuma Slovenije z EU za programsko
obdobje 2014-2020. Ustanovnih sej Razvojnega sveta kohezijske regije Zahodna Slovenija v Ljubljani in
Razvojnega sveta kohezijske regije Vzhodna Slovenija v Mariboru se je udeležila tudi državna
sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT) mag. Monika Kirbiš Rojs.
Povedala je, da je Slovenija neformalna izhodišča za pripravo Partnerskega sporazuma za črpanje
sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov v obdobju 2014–2020 že posredovala
Evropski komisiji. »Skupaj z ekipo kolegov nam je uspelo pripraviti ključen dokument za črpanje
evropskih sredstev do leta 2020 tako dobro, da smo eni redkih, ki lahko takoj nadaljujemo s postopki
usklajevanja v Bruslju« je dejala mag. Monika Kirbiš Rojs. Po njenih besedah želi MGRT okrepiti in
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pospešiti neformalna usklajevanja, ki bodo potekala do sprejetja ključnih uredb v Evropskem
parlamentu. »V interesu Slovenije je, da z Evropsko komisijo že v neformalnem usklajevanju v največji
možni meri uskladimo vsa gradiva, ki bodo podlaga za črpanje sredstev EU in tako zagotovimo
čimprejšnji začetek črpanja sredstev v letu 2014« je še povedala.
Evropska komisija je sicer za prihodnje programsko obdobje 2014–2020 sprejela t.i. Skupni strateški
okvir, v katerem so opredeljena skupna določila za vseh pet skladov EU - Evropski sklad za regionalni
razvoj, Evropski socialni sklad, Kohezijski sklad, Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja in
Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo. Skladi predstavljajo glavni vir naložb na ravni EU za pomoč
državam članicam pri ponovnem zagonu in povečevanju rasti ter oživljanju zaposlovanja ob
hkratnem zagotavljanju trajnostnega razvoja v skladu s cilji strategije Evropa 2020. S sprejetjem
skupnega strateškega okvira želi Evropska komisija zagotoviti večjo usklajenost in doseganja sinergij
med ukrepi, ki jih bodo države članice izvajale v okviru posameznih skladov. Celoten prispevek
Slovenije k doseganju ciljev Strategije Evropa 2020 bo opredeljen v t.i. Partnerskem sporazumu, ki ga
bo Slovenija sklenila z Evropsko komisijo.
Državna sekretarka MGRT je na današnjih srečanjih s sodelavci predstavila prvi neformalni osnutek
Partnerskega sporazuma, ki med drugim vsebuje analizo razvojnih potreb, razlik in potencialov rasti.
Na tej podlagi je bila narejena tudi identifikacija prednostnih naložb, ki jih bo mogoče financirati s
pomočjo evropskih sredstev ter pričakovanih rezultatov, ki jih želi Slovenija doseči z vlaganji, ki bodo
opredeljena v ločenih operativnih programih za posamezni sklad EU. »Uspešno in učinkovito delo v
času neformalnih pogajanj je priložnost, da bo na začetku formalnih pogajanj Partnerski sporazum v
ključnih elementih usklajen in bo tako mogoče čim prej zaključiti formalni postopek pogajanj in začeti
s črpanjem sredstev EU v naslednji finančni perspektivi« je še poudarila mag. Monika Kirbiš Rojs.
Sicer pa bo Sloveniji v prihodnjem sedemletnem obdobju izvajanja evropske kohezijske politike na
voljo skupno skoraj 3,3 milijarde evrov. Od tega bo Zahodni Sloveniji pripadlo skoraj 860 milijonov
evrov, Vzhodni Sloveniji pa skoraj 1,26 milijarde evrov sredstev strukturnih skladov. Za področje
prometne in okoljske infrastrukture ter trajnostne rabe energije bo iz Kohezijskega sklada celotni
Sloveniji na voljo milijarda evrov.
Razvojni svet kohezijske regije Zahodna Slovenija bo vodil Tone Peršak (župan Občine Trzin), za
podpredsednika je bil imenovan Bogomir Filipič (direktor BSC Kranj), razvojni svet kohezijske regije
Vzhodna Slovenija bo vodil dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, podpredsednik bo
imenovan na prihodnji seji.

ZAKLJUČKI POSVETA »IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA
ZELENA DELOVNA MESTA«
Strategija evropskega in slovenskega razvoja do leta 2020 je dosegati trajnostno rast in razvoj tudi z
ustvarjanjem zelenih delovnih mest. Zelena delovna mesta zmanjšujejo negativni vpliv podjetij in
gospodarskega sektorja na okolje. Gre za delovna mesta v kmetijskem sektorju, industriji,
administraciji, turizmu in še kje, ki prispevajo k ohranitvi kakovosti okolja. Zelene službe zahtevajo
tudi zelene okoljske veščine in znanja. Zagotavljanje le teh bo omogočilo lažji prehod in bolj
kakovostna, produktivna delovna mesta. Cilj posveta, ki je potekal 5. Julija 2013 na Brdu pri Kranju je
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bil iskanje odgovorov na vprašanje kako naj se izobraževanje in trg dela odzoveta na potrebo po novih
znanjih in veščinah, ki jih zahtevajo zelena delovna mesta. Vsi, ki vas zanimajo zaključki posveta jih
lahko najdete s klikom tukaj, za gradiva pa vas napotujemo na spletno stran Centra RS za poklicno
izobraževanje. (bh)

MINISTRICA KOPAČ-MRAKOVA SOCIALNIM PARTNERJEM
PREDSTAVILA PREDLOG SPREMEMB SOCIALNE ZAKONODAJE
Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je danes, 19. 7.
2013, socialnim partnerjem na seji ESS, predstavila predlog sprememb nove socialne zakonodaje, s
katerimi želi ministrstvo izboljšati položaj socialno najbolj ogroženih skupin prebivalstva in povečati
dostopnost do pravic iz javnih sredstev za ljudi, ki jih res potrebujejo. Ob tem naj bi ministrstvo
ohranjalo temeljna načela nove socialne zakonodaje - pravičnost, ciljanost prejemkov, preprečevanje
zlorab, preglednost in uporabniku prijaznejši postopek. Po predstavitvi predloga zakonodaje
socialnim partnerjem bo ministrstvo dalo predloga obeh zakonov (Zakona o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev in Zakona o socialno varstvenih prejemkih) v javno razpravo. Predloge zakonov bomo
v obravnavo posredovali vsem občinam članicam.(bh)

PODATKI O UDELEŽBI FIZIČNIH IN PRAVNIH OSEB V LASTNIŠTVU
PONUDNIKA
Komisija za preprečevanje korupcije je 15.7.2013 na svoji spletni strani objavila pojasnilo, v katerem
odgovarja na vprašanje, ali je potrebno pred sklenitvijo aneksa k obstoječi pogodbi pridobiti izjavo o
lastniški strukturi ponudnika, tudi če se aneks sklepa izključno zaradi spremenjene višine DDV?
Šesti odstavek 14. člena ZIntPK določa obveznost organa oziroma organizacije javnega sektorja, da
pred sklenitvijo pogodbe v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV, zaradi zagotovitve transparentnosti
posla in preprečitve korupcijskih tveganj, pridobi izjavo oziroma podatke o udeležbi fizičnih in
pravnih oseb v lastništvu ponudnika, ter o gospodarskih subjektih, za katere se glede na določbe
zakona, ki ureja gospodarske družbe, šteje, da so povezane družbe s ponudnikom.
Komisija je v Sistemskem pojasnilu o dolžnosti razkritja lastništva ponudnika, ki sklepa posel z organi
ali organizacijami javnega sektorja pojasnila namen, ki ga je zakonodajalec zasledoval, ko je določil
organom in organizacijam javnega sektorja obveznost od ponudnika pridobiti izjavo o lastniški
strukturi pred sklenitvijo pogodbe. Z izjavo namreč lahko organ ali organizacija javnega sektorja
izboljša transparentnost poslovanja in učinkovito pazi na omejitve poslovanja ter na dolžno izogibanje
nasprotju interesov s strani svojih zaposlenih pred samo sklenitvijo pogodbe oziroma v zvezi z njo.
Zato je komisija mnenja, da je treba tudi pred sklenitvijo aneksa, s katerim se v bistvenih sestavinah
spreminja pogodba ali s katerim organ ali organizacija javnega sektorja sprejema dodatne obveznosti
v vrednosti nad 10.000 evrov brez DDV oziroma ko so skupne pogodbene obveznosti zaradi aneksa
presežejo vrednost 10.000 evrov brez DDV ali ko se aneks sklepa zaradi statusnih sprememb na strani
ponudnika in podobno, ponovno pridobiti izjavo o lastniški strukturi ponudnika.
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Kadar se aneks sklepa zaradi uskladitve pogodbe s spremenjenim zakonom, kot na primer pri
sklepanju aneksov zaradi spremenjene stopnje DDV, izjave o lastniški strukturi ponudnika ni treba
ponovno pridobivati.

MINISTER STEPIŠNIK NA DELOVNEM OBISKU V SLOVENSKI BISTRICI
Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Stanko Stepišnik se je danes mudil na delovnem
obisku v občini Slovenska Bistrica. Z županom dr. Ivanom Žagarjem se je pogovarjal o odprtih
vprašanjih in koriščenju sredstev evropske kohezijske politike. Ministra, ki je z županom obiskal tudi
podjetji Aha Emmi d.o.o. in Impol d.o.o., sta na obisku spremljala državni sekretar v Kabinetu
predsednice vlade Gašpar Gašpar Mišič in državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo mag. Monika Kirbiš Rojs.
Slovenska Bistrica se v obdobju 2007-2013 aktivno vključuje v izvajanje kohezijske politike. Tako je
bilo s področja Evropskega sklada za regionalni razvoj doslej sofinanciranih 22 projektov v skupni
vrednosti 15,6 milijonov evrov, 9 projektov Evropskega socialnega sklada v skupni vrednosti nekaj
več kot 600 tisoč evrov ter več projektov s področja Kohezijskega sklada - projekt oskrbe s pitno vodo
v porečju Dravinje, projekt celovitega urejanja porečja Dravinje-izgradnja komunalne infrastrukture za
zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadne vode ter projekt izgradnje centra za ravnanje z odpadki.
Minister Stepišnik, ki je pohvalil prizadevanja občine na področju črpanja evropskih sredstev, se je
dotaknil tudi prihodnjega obdobja izvajanja evropske kohezijske politike 2014-2020. Poudaril je, da
bodo imeli prednost projekti, ki bodo imeli multiplikativni značaj in bodo ustvarjali nova delovna
mesta. "Naša strategija je angažiranje vseh materialnih in nematerialnih resursov za dosego tega cilja"
je povedal. (vir: MGRT)

18. REDNA SEJA VLADE RS
UREDBA O KONCESIJI ZA IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI
REPUBLIKE SLOVENIJE
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o koncesiji za
izkoriščanje gozdov v lasti RS.
Sprejeta uredba dopolnjuje obstoječo z izjemo, ki določa, da se brezplačna koncesija lahko podeli na
podlagi devetega odstavka 164. Člena Zakona o varstvu okolja in 10.a člena Zakona o skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS izobraževalnim zavodom, ki izvajajo javno veljavne izobraževalne
programe s področja gozdarstva ali druge izobraževalne procese s področja gozdarstva, pri čemer
morajo javno veljavni izobraževalni programi in drugi izobraževalni procesi skupno letno obsegati
najmanj 100 izobraževalnih dni na terenu. Za izobraževalne procese se štejejo različni tečaji in
usposabljanja.
Posameznemu izobraževalnemu zavodu se lahko podeli brezplačna koncesija do največ 100 ha gozda.
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VLADA O SLOVENSKEM PRISPEVKU EVROPSKEMU RAZVOJNEMU
SKLADU
Vlada RS je na seji sprejela stališče, da soglaša z revidiranim predlogom Evropske komisije, po
katerem bo Republika Slovenija skladno z Notranjim sporazumom v okviru večletnega finančnega
okvira za obdobje 2008-2013 v Evropski razvojni sklad prispevala 1.530.000,00 EUR.
Z ratifikacijo Notranjega sporazuma v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje 2008-2013 se je
RS zavezala, da bo v obdobju šestih let v Evropski razvojni sklad prispevala 40,8 mio EUR ali 0,18%
vrednosti sklada.

MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O JAVNIH USLUŽBENCIH
Skupina poslank in poslancev je Državnemu zboru predložila predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih, s katerim predlaga drugačno ureditev imenovanja in
razrešitve načelnikov upravnih enot. S predlaganimi spremembami želijo zagotoviti, da bodo na
vodilna mesta v upravi imenovani strokovno najbolj usposobljeni kandidati.
Vlada RS Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih ne podpira, saj
ocenjuje, da je veljavna ureditev pridobitve in razrešitve s položaja za najvišje uradnike v državni
upravi, med katerimi so tudi načelniki upravnih enot, ustrezno urejena in zagotavljajo izbiro
strokovno primernih kandidatov za te položaje.

SKLEP O USTANOVITVI SVETA VLADE RS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA
PROSTOVOLJSTVA, PROSTOVOLJNIH IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Na podlagi Zakona o prostovoljstvu je Vlada RS sprejela sklep o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in
nalogah Sveta Vlade RS za spodbujanje razvoja prostovoljstva, prostovoljnih in nevladnih organizacij.
Nov sklep je Vlada sprejela zaradi priprave čistopisa besedila in uskladitve z nazivi ministrstev in
vladnih služb.
Razširi se sestava Sveta z enim članom iz Kabineta predsednika Vlade RS in enim predstavnikom
nevladnih organizacij, ki ga bodo nevladne organizacije imenovale naknadno. S tem se spoštuje
enakomerna zastopanost števila predstavnikov ministrstev in nevladnih organizacij. Svet bo
organiziran kot strokovno in posvetovalno telo vlade, v katerem so sodelovalo 21 članov: 9
predstavnikov ministrstev, 1 predstavnik Kabineta predsednika Vlade RS, 10 predstavnikov
nevladnih organizacij in 1 strokovnjak, predstavnik univerz.(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.
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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 zagotovljajo 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. 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.

http://www.roma-alliance.org/en/news/60-call--roma-inclusion-prize--dosta---formunicipalities.html
Več:

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 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
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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.

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
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NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.)
od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.7.2013 oziroma do obvestila o porabi
sredstev. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe:- občine;- drugi subjekti (javni skladi,
javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);- podjetja,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Vrednost razpisa je 30.000 €. Več informacij tukaj.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE 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
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predelave; vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za učinkovito daljinsko
krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne razsvetljave; izdelava investicijske in projektne
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 01/83619-53. (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.
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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.
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
KOMISIJA PREDLAGA USTANOVITEV URADA EVROPSKEGA JAVNEGA
TOŽILCA IN KREPITEV PROCESNIH JAMSTEV
Evropska komisija želi z ustanovitvijo urada evropskega javnega tožilca okrepiti pregon storilcev
kaznivih dejanj zoper davkoplačevalska sredstva po vsej EU. Urad bo pristojen izključno za
preiskovanje in pregon ter bo po potrebi na sodiščih držav članic vlagal obtožnice zoper kazniva
dejanja, ki škodujejo proračunu EU. Kot neodvisna institucija bo predmet demokratičnega nadzora.
Razlogi za predlog o ustanovitvi urada evropskega javnega tožilca so preprosti: pri skupnem
proračunu, v katerega se stekajo sredstva vseh držav članic EU, ki se poleg tega upravljajo v skladu s
skupnimi pravili, so potrebni tudi skupni instrumenti za zaščito proračuna na ravni celotne Unije.
Trenutno je raven zaščite in uveljavljanja na področju goljufij v škodo proračuna EU zelo neenotna.
Stopnja uspešnosti pregona tovrstnih kaznivih dejanj se med državami članicami precej razlikuje,
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povprečje za EU pa dosega komaj 42,3 % (glej prilogo). V številnih primerih sploh ne pride do
pregona, kar goljufom omogoča, da uspešno izkoriščajo pravne vrzeli in si prilaščajo denar evropskih
državljanov. Tudi če je bil začet postopek kazenskega pregona, je med državami članicami opaziti
velike razlike v deležu obsodb za kazniva dejanja zoper proračun EU.
Urad evropskega javnega tožilca bo skrbel, da bo vsak primer domnevne goljufije v škodo proračuna
EU ustrezno obravnavan in tudi zaključen. To bo imelo močen odvračilen učinek, saj bo storilcem
kaznivih dejanj pokazalo, da bodo preganjani in privedeni pred sodišče. Celotno objavo lahko najdete
na tej povezavi. (vir:EU)

VELIKE RAZLIKE V STROŠKIH MED CESTNIMI PROJEKTI,
SOFINANCIRANIMI IZ SREDSTEV EU“
EU je iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada dodelila približno 65 milijard
EUR za sofinanciranje gradnje cest in njihovo prenovo v letih od 2000 do 2013. Evropsko računsko
sodišče je revidiralo 24 cestnih naložbenih projektov Evropskega sklada za regionalni razvoj in
Kohezijskega sklada v Nemčiji, Grčiji, na Poljskem in v Španiji, da bi ocenilo, ali so z razumnimi
stroški dosegli svoje cilje. Skupna vrednost revidiranih projektov je presegala 3 milijarde EUR.
Ena od zelo zanimivih ugotovitev Sodišča je bila, da so obstajale velike razlike med cestnimi projekti,
sofinanciranimi iz sredstev EU.
Sodišče je izračunalo skupne stroške, skupne gradbene stroške in stroške gradnje vozišča na 1000 m2
cestne površine. Stroški na 1000 m2 cestne površine so bili za vse tri kategorije najnižji pri projektih v
Nemčiji (povprečni skupni stroški so znašali 287 043 EUR v Nemčiji in 496 208 EUR v Španiji; glej
diagram 2 poročila). Nobenih dokazov ni, da je to mogoče pojasniti s stroški dela.
Vsi cestni projekti, ki so jih preučili revizorji, so skrajšali potovalni čas in izboljšali varnost v cestnem
prometu. Toda revizorji so ugotovili, da je bilo zagotavljanju stroškovne učinkovitosti namenjene
premalo pozornosti. Pri večini revidiranih projektov napovedi prometa niso bile točne. Posledica tega
je bila, da izbrana vrsta ceste pogosto ni bila najprimernejša za promet, ki poteka po njej. Prednost so
dajali avtocestam, čeprav bi prometne probleme rešile že hitre ceste. Pri 14 od 19 projektov je bila
ugotovljena manjša količina prometa, kot je bilo pričakovano. V primerjavi s prvotnimi načrti so se
stroški v povprečju povečali za 23 %, roki pa so bil v povprečju prekoračeni za devet mesecev ali 41 %
glede na prvotno določene roke.
„Večje ni vedno boljše,“ je izjavil Harald Wögerbauer, član Evropskega računskega sodišča, ki je
odgovoren za poročilo. „Avtoceste bi bilo treba financirati iz sredstev EU, samo če je to nedvomno
potrebno zaradi prometa. Če bodo projektanti in inženirji dobili prave informacije, jim bo to
pomagalo, da bodo dosegali nizke stroške za gradnjo cest.“
Revizorji so izrekli tri glavna priporočila: sofinanciranje cestnih projektov iz sredstev EU bi moralo biti
odvisno od jasnih ciljev z vrednostmi, določenimi za potovalni čas, povečanje varnosti v cestnem
prometu, izboljšanje zmogljivosti in učinke na gospodarstvo; plačila bi morala biti povezana z
uporabo stroškovno učinkovitih tehnik gradnje cest v skladu z najboljšo prakso; države članice bi
morale zagotoviti mednarodno konkurenco pri gradbenih projektih in si prizadevati, da bodo njihovi
sistemi javnega naročanja zagotavljali pridobivanje najgospodarnejših ponudb. Celotno objavo lahko
najdete tukaj. (vir:EU)
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