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NOVIČKE SOS
KOMISIJA ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE
V torek, 8. 10.2013 se je v Kopru sestala komisija SOS za proračun in javne finance. Obravnavali so tri
aktualne predloge zakonov, ki grobo posegajo v občinske proračune in sicer Zakon o financiranju
občin, Zakon o izvrševanju proračuna - ZIPRS1415 ter Zakon o davku na nepremičnine. Glede ZFO
komisija v izhodišču opozarja in poudarja, da je v zakonu napačna terminološka opredelitev lastnih
virov občin v 6. čl., kjer se pod nazivom ˝lastni davčni viri˝ navajajo odstopljeni davki in ne lastni
lokalni davki o katerih odločajo lokalne skupnosti. Prav tako pa solidarnostna izravnava, kot že pojem
navaja in kot izhaja iz vsebinske razlage v 14. čl. ni vir, ki predstavlja prihodek občine, ampak je
izravnava države, katere vir pa država črpa iz odstopljene dohodnine. Komisija nasprotuje zniževanju
sredstev za investicije, ki so znižane mimo ZUJF-a in ne pristaja na znižanje povprečnin. Komisija
vztraja na tem, da je potrebno upoštevati, da se povprečnina določa z dogovorom. Črtanje
usklajevanja z inflacijo je nesprejemljivo. Občine ne morejo slediti stroškom za izvajanje zakonskih
nalog, če ni upoštevana inflacija. Komisija predlaga, da se ob obravnavi primerne porabe, nujno izhaja
iz tega, da se zajame dejanske, realne stroške izvajanja obveznih nalog in da se pri tem upošteva tudi
že opravljene analize iz katerih jasno izhaja kaj so dejanski stroški in da so ti višji. Komisija pri
obravnavi predloga Zakona o davku na nepremičnine vztraja, da je davek na nepremičnine lokalni
davek! Komisija opozarja na problem nesorazmerno visokega povečanja davčne osnove tako za
fizične osebe, kar bo imelo posledice na socialnem področju, kot za gospodarstvo, kar bo vplivalo na
zmanjšano konkurenčnost in posledično na zmanjšanja delovnih mest. 19. člen postavlja popolnoma
zgrešen koncept tega davčnega vira, tako da je v celoti davčni vir države, temu komisija nasprotuje in
protestira! Zakonodajalec v drugem odstavku eksplicitno opredeli, da je to državni davek in da ga
samo odstopa občinam. To je zgrešen pristop. Zato je komisija ponovno poudarila, da naj si vlada
uvede krizni davek in naj NUSZ pusti tako kot je sedaj. Izhajajoč iz določb v 13., 15., 16. in 17. členu je
razvidno, da zakon ni zrel za izvedbo. Številni členi dokazujejo, da baze podatkov niso pripravljene in
zato zakon ni zrel za izvajanje zaradi pomanjkljivih podatkov. Zato je komisija predlagala, da se
aktivnosti nadaljujejo po ustreznih dopolnitvah in popravkih podatkov, do tedaj pa ostaja NUSZ. Pri
obravnavi ZIPRS-1415 je mnenje komisije, da se na znižanje povprečnin ne more pristati. V 45. členu je
določena povprečnina brez dogovora in za leto 2015 znižana. Upoštevati je potrebno, da se
povprečnina določa z dogovorom. Komisija nasprotuje zniževanju sredstev za investicije, ki so
znižane mimo ZUJF-a. Komisija je še oblikovala nekaj drugih predlogov za vlado, med njimi tudi
predlog vezan na zlato fiskalno pravilo. (SK)

SOS POSREDOVAL PRIPOMBE NA KATALOG JAVNIH DEL 2014
Skupnost občin Slovenije je posredovala predloge in pripombe na katalog programa javnih del.
Občine so predlagale dopolnitve, da bodo javna dela obsegala tudi pomoč v vrtcu (za otroke s
posebnimi potrebami). Prav tako smo dobili predlog, da se pri pomoči in nadzoru športnih objektov
doda pomoč pri pripravi in hrambi športnih rekvizitov. Nekaj pripomb smo prejeti tudi na temo
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pomoči pri razvoju in pospeševanja turizma, pri izvajanju programov za mlade in pri naravovarstvu
in komunali. Vse pripombe, ki smo jih prejeli v roku smo v skupnem predlogu posredovali na Zavod
RS za zaposlovanje. Pričakujemo, da bodo predlogi občin upoštevani, ter da bo katalog programov
javnih del ustrezno dopolnjen. (MM)

PODATKI O RABI ENERGIJE V OBČINAH
V okviru projekta MESHARTILITY, SEAP+ in Covenant CapaCity je KSSENA v sodelovanju s SOS in
drugimi partnerji organizirala okroglo mizo z naslovom Pridobivanje in izmenjava podatkov o rabi
energije v lokalnih skupnostih, ki je bila v sredo, 9. oktobra 2013 v Velenju. Osrednja tema dogodka
je bila o možnostih izboljšanja izmenjave energetskih podatkov za potrebe priprave Lokalnih
energetskih konceptov in pripravo trajnostnih energetskih akcijskih načrtov »SEAP« (Sustainable
Energy Action Plan) v lokalnih okoljih. Po predstavitvi štirih projektov MESHARTILITY, SEAP+,
Covenant Capacity in Regionalnega energetskega koncepta za Savinsko regijo, sta Gregor Plavčak, in
Matjaž Praper iz Direktorata za energijo MGRT predstavila Zakonodajne podlage za poročanje,
poročanje lokalnih skupnosti o rabi energije (monitoring LEK). Prisotne predstavnike občin in lokalnih
energetskih agencij sta razveselila z informacijo, da novela energetskega zakona posebni člen (321. čl.)
namenja podatkom za pripravo LEK, s katerim obvezujejo vse končne odjemalce energije, da občini
posredujejo podatke (seveda samo tiste, ki jih predpiše minister). Sledila je predstavitev Mojce
Suvorov iz Statističnega urada RS o Zbiranju podatkov o rabi energije na nacionalnem nivoju v okviru
SURS, ki je navdušila tudi s predstavitvijo spletne kartografske rešitve imenovane Kasper, ki bi v
prihodnosti lahko poslužila tudi za prikaz energetskih podatkov. Tomaž Lah iz Javne agencije RS za
energijo je povedal kako poteka izmenjava energetskih podatkov z JARSE in predstavil projekte za
izboljšavo izmenjav podatkov. Na koncu sta še predstavnika
Elektro Celje, Antona Kosa in Komunalnega podjetja Velenje,
Ervina Miklavžina povedala kako zajemajo in izmenjujejo
podatke na področju električne energije in na področju oskrbe s plinom ter daljinsko toploto in
hladom. Elektro Celje za podatke zaračunava, medtem ko podatke za potrebe priprave LEK na KP
Velenje ne zaračunavajo.

ŠTUDIJSKI OBISK- ENAKOST SE OBRESTUJE
Oslo, Norveška – Služba za enake možnosti in evropsko koordinacijo Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti je v okviru projekta »Uravnotežimo odnose moči med spoloma«
(Program EGP in Norveški finančni mehanizem), kateri je namenjen med drugim tudi krepitvi
sposobnosti na področju enakosti žensk in moških v lokalnih skupnostih, predvsem na področjih
uravnotežene zastopanosti v politiki in gospodarstvu ter usklajevanju poklicnega in družinskega
življenja, organiziralo v začetku oktobra študijski obisk Enakost spolov na Norveškem, katerega cilj je
bil spoznati norveške dobre prakse na področju enakosti spolov s poudarkom na lokalnem nivoju.
Namen le tega je spodbuditi lokalne skupnosti v Sloveniji, da dejavneje pristopijo k izboljšanju stanja
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na področju enakosti spolov. Študijskega obiska so se udeležili predstavniki lokalnih skupnosti,
MDDSZ in Skupnosti občin Slovenije.
Norveška politika za enakost spolov temelji na močnem zakonodajnem okvirju, vključevanju načela
enakosti spolov (od sredine 1980-ih), na nacionalnih akcijskih načrtih in na močni ter usmerjeni
družinski in blaginjski politiki.
Nediskriminitorna norveška zakonodaja poudarja zagotavljanje enakih pravic in enake obravnave.
Krovni zakon na področju enakosti na NOR je Zakon o enakosti spolov, ki med drugim prepoveduje
vsakršno diskriminacijo zaradi spola na vseh družbenih področjih (posebej usmerjen v krepitev vloge
žensk), je pravna podlaga za proaktivne ukrepe, zavezuje javne organizacije, združenja delodajalcev
in delojemalcev, da zagotavljajo enakost spolov in le ti morajo letno poročati o enakosti spolov v
njihovih podjetjih. Na podlagi zakona so lahko sprejeti tudi posebni ukrepi za določeno obdobje ter
uravnotežena zastopanost spolov v vladnih odborih. Kot zelo uspešen ukrep na področju zakonodaje
se je izkazala vpeljava kvotnega sistema (40% kvota za upravne odbore gospodarskih družb, ki
kotirajo na borzi) – raznolike uprave večajo dobiček in konkurenčnost (strogo ekonomski cilj).
Norveško Ministrstvo za otroke, enakost in socialno vključenost je leta 2007 dobilo vse pristojnosti na
področju nediskriminacije (pokriva vse politike), kar je unikaten pristop, saj večina držav loči politiko
enakosti spolov od ostalih nediskriminacijskih. Ministrstvo je zadolženo za promocijo enakosti, za
koordinacijo politike na ministrski in vladni ravni in za implementacijo teh politik.
Akcijski načrt norveških politik za enakost spolov, 2011 – 2014: Enakost spolov 2014, ki ga je
pripravilo ministrstvo, določa politične cilje – ambicije, izzive, nove pobude (86 novih pobud) in
kazalnike. Dodatno proaktiven mehanizem za enakost spolov in nediskriminacijo je norveški
Ombudsman za enakost in nediskriminacijo, ki je alternativa sodnim postopkom, saj daje pravne
nasvete glede kršenja zakonodaje (primere lahko obravnava na lastno pobudo), le ti pa niso pravno
zavezujoči (nimajo moči sankcioniranja), pritožbe na mnenja se obravnavajo na tribunalu za enakost
in nediskriminatornost.
Norveška vlada se je zavezala, da bo izdelala poseben program (Vladni akcijski načrt: Enake občine)
za enakost v lokalnih skupnosti, in sicer z namenom krepitve usposobljenosti za vključevanje vidika
enakosti v lokalne storitve in politike. Danes uspešno sodeluje v programu 20 občin.
Norveška na podlagi vseh ukrepov in dejavnosti kotira zelo visoko na lestvici (v letu 2012: 3. mesto)
glede enakosti spolov na področju politične in ekonomske participacije, izobraževanja in zdravja,
katero objavi vsako leto Svetovni gospodarski forum.
Zakaj se enakost obrestuje? Enakost spolov zmanjšuje gospodarske in socialne razlike. Z ekonomskega
vidika se s spodbujanjem enakosti viša stopnja zaposlenosti, preprečujejo se dolgotrajne posledice
brezposelnosti, ki vplivajo na pokojnine in plačilo davkov; usklajuje se

družinsko in poklicno

življenje, ki vpliva na lažje odločitve parov za otroke – vzdržna stopnja rodnosti je 2,1 (v Sloveniji je
1,5); boljša izraba potenciala izobraženih žensk,…
In kaj so možne dejavnosti za spodbujanje enakosti spolov? Za spodbuditev enakosti je potreben
razvoj politik za usklajevanje poklicnega in družinskega življenja, potrebni so ukrepi za spodbujanje
ženskega podjetništva in zmanjšanje plačne vrzeli, boj proti stereotipom, podporne storitve za ženske.
Na podlagi predstavljenega na študijskem obisku, bodo udeleženke in udeleženci občin pripravili
akcijski načrt za enakost spolov, s katerim se spodbujajo enake možnosti žensk in moških na vseh
področjih družbenega življenja, saj ima lokalna oblast pomembno vlogo kot ustvarjalka politike,
delodajalka, ponudnica in pooblaščenka programov in storitev, načrtovalka, upravni organ ter ključna
akterka pri sodelovanju z drugimi lokalnimi in nacionalnimi strukturami. Pri pripravi akcijskega
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načrta bodo pripravljavcem v pomoč Smernice za enakost žensk in moških v lokalnem razvoju, ki so
nastale že leta 2007 v okviru mednarodnega projekta »Enakost spolov v lokalnem razvoju« - partnerka
Slovenija. Seveda pa bo v pomoč pri pripravi tudi Skupnost občin Slovenije.

POSVET: EU SI TI
V ponedeljek, 7. oktobra 2013, je v sklopu dogodkov v Sloveniji v okviru Evropskega tedna regij in
mest, potekal posvet EU si ti, na katerem je sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije.
Udeleženci posveta so razpravljali o bodočih regionalnih programih na področju razvoja evropskih
mest in regij ter se pri tem osredotočili predvsem na razvojna področja, kot na primer zaposlovanje,
mobilnost ter razvoj malih in srednje velikih podjetij.
Skupnost občine Slovenija je opozorila na nekatere težave s katerimi se občine soočajo pri
pridobivanju evropskih sredstev, pogreša pa se tudi večja preglednost pri pripravi gradiv.

PROJEKT SIMBIOZA POVEZUJE GENERACIJE
Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt, ki ga podpira tudi Skupnost občin Slovenije in že od
leta 2011 na brezplačnih delavnicah osnovne uporabe računalnika in mobilne telefonije povezuje
različne generacije. Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami
ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi, omogočiti pozitivno izkušnjo ter motiviranje za nadaljnje učenje in
uporabo. Po drugi strani pa med mladimi promovira vrednote prostovoljstva, odgovornosti in krepi
proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.
Letos bodo delavnice potekale med 21. in 25. oktobrom po vsej Sloveniji, od ponedeljka do petka,
tako v dopoldanskem (9.00-11.00) kot popoldanskem terminu (16.00-18.00) po tematskih sklopih:
ponedeljek, 21.10.: Računalnik, moj prijatelj (osnove uporabe računalnika)
torek, 22.10.: Klik v svet (internet v vsakdanjem življenju)
sreda, 23.10.: Brez elektronske pošte ne gre (elektronska pošta)
četrtek, 24.10.: Povežimo se ! (družabno omrežje Facebook)
petek, 25.10.: Svet mobilne telefonije (mobilna telefonija, tablice)
Prijave tako za udeležence delavnic kot tudi za prostovoljce, ki bi želeli na delavnicah pomagati učiti
starejše, so odprte samo še do torka, 15.10.2013. Prijave so možne preko spletne strani
www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888, Si.mobilovih prodajnih mestih po vsej Sloveniji.
Veseli nas, da se je tako veliko občin odločilo podpreti projekt. Tukaj lahko pogledate katere občine
projekt podpirajo. (bh)

PREDSTAVLJAMO OBČINE
OBČINA GRAD
Občina Grad se razprostira med slikovitim gričevnatim svetom na skrajnem SV Slovenije. Leži na
zahodnem delu Goričkega, ki je sestavni del Prekmurja.
Občina Grad spada med manjše občine, saj ima okrog 2300 prebivalcev. Nastala je leta 1998, ko se je
odcepila od tedanje skupne občine Kuzma. Površina občine je 37,4 km2 in jo sestavlja 7 naselij: Dolnji
Slaveči, Grad, Kovačevci, Kruplivnik, Motovilci, Radovci in Vidonci. Naselja so razložena po slemenih
in pobočjih, strnjena ob cesti ali razmetana po razgibani pokrajini. Naselje Grad, kjer je tudi sedež
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občine, je geografsko, zgodovinsko, kulturno, gospodarsko in upravno središče občine. Leži na
nadmorski višini od 267 do 390 m.
Občina Grad spada med demografsko ogrožene in gospodarsko nerazvite občine. Glavno
gospodarsko dejavnost predstavlja kmetijstvo, predvsem za lastno oskrbo. Prebivalstvo je večinoma
zaposleno v Murski Soboti, v občini in sosednji Avstriji.
V 15 letih obstoja in dela je Občina Grad dosegla vidne rezultate na vseh svojih področjih dela. Naj
izpostavim samo nekatere najvidnejše. Obnovila in modernizirala je čez 80 km lokalnih in javnih poti
od skupno 107 km cest, ki jih ima. Leta 2009 je s pomočjo Evropskih sredstev v okviru Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete:
»Razvoj regij«; prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« modernizirala lokalne ceste in
prejela EU sredstva v višini 448.842 EUR.
Celotna občina ima izgrajeni vodovod. Del vodovoda v občini je bil izgrajen prav tako s pomočjo
evropskih sredstev iz Evropskega sklada iz naslova »Razvoja regij«. Vodovod je bil sofinanciran v
višini 804.998 EUR. Poleg vodovoda je izgradila še tri raziskovalno kaptažne vrtine, iz katerih črpa
zdravo pitno vodo za potrebe vodovoda.
Leta 2000 je izgradila vrtec pri Osnovni šoli Grad, dobavila opremo zanj in uredila zunanja igrala.
Obnovila je šolsko kuhinjo in jedilnico ter tlake v šoli in vrtcu. V telovadnici OŠ Grad je postavila
teleskopske tribune in zamenjala streho. V letu 2014 bo energetsko sanirala Osnovno šolo, za kar je
bila uspešna na javnem razpisu »Sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih
skupnosti«. Operacija bo sofinancirana s strani Evropske unije, kohezijskega sklada. Celotna vrednost
operacije je 290.092,33 EUR, s strani EU pa bo sofinancirana v višini 246.578,48 EUR.
Občina Grad skrbi za razvoj turizma in za kulturno dediščino. Tako je obnovila tehnični spomenik
Pütarov mlin na Dolnjih Slavečih. Projekt je bil sofinanciran s strani EU in Ministrstva za kulturo.
Izgradila je Doživljajski park Vulkanija. Park je bil izgrajen v dveh fazah in obe fazi sta bili
sofinancirani s strani EU iz naslova Razvoja regij. Obnovila je Lednarjevo usnjarno, ki je bila
sofinancirana s strani Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja, ukrep št. 323 Ohranjanje in
izboljševanje dediščine podeželja, Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Evropa
investira v podeželje. Skupaj s sosednjo Avstrijo je izvedla projekt TourKult, ki je bil sofinanciran iz
Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se je izvajala v okviru Operativnega programa
Slovenija-Avstrija 2007-2013.
Občina pa je uspešna tudi na prijavah na razpise za manjše projekte v okviru LAS GORIČKO, ki se
sofinancirajo prav tako iz EU sredstev in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja. Prijavila in
izvedla je tri projekte ter v dveh bila projektni partner.
Poleg večjih projektov je občina obnovila vseh 8 mrliških vežic, obnovila občinsko stavbo s kulturno
dvorano, obnovila Zdravstveno postajo Grad, uredila ulično razsvetljavo.
Po vsej izgrajeni infrastrukturi, gospodarskem in turističnem razvoju občine ter uspešnih prijavah na
domačih in evropskih razpisih izhaja, da je lahko manjša občina prav tako učinkovita na vseh svojih
področjih. Naša občina je zelo uspešna pri izvedbi tako velikih kot malih projektov in pri črpanju
Evropskih sredstev, pa čeprav ima zaposlenih le pet ljudi. Še več, je še bolj uspešna kot marsikatera
velika občina, predvsem pa veliko bolj zavzeta za razvoj svoje občine. Občina Grad se lahko po
petnajstih letih pohvali, da je naredila veliko za dobrobit svojih občanov in za razvoj samega kraja in
lokalne skupnosti. Dobro sodeluje tudi z vsemi sosednjimi občinami ter občinami v sosednji Avstriji in
na Madžarskem. Občina se trudi za kvalitetno življenje svojih občanov in pristen odnos, ki je toliko
bolj izražen ravno v malih občinah.

04.10.2013 – 11.10.2013

TN št. 39

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PRAVILNIK O ODVZEMU OSEBKOV VRST RJAVEGA MEDVEDA IN
VOLKA IZ NARAVE
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje so objavili Pravilnik o spremembah Pravilnika o
odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave. Vaše pripombe in predloge nam lahko
posredujete do 4. novembra na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJA
POVPRAŠEVANJE – ZAKLJUČENO

IZPLAČILO TRETJE ČETRTINE PLAČNIH NESORAZMERIJ
Zaradi izkazanega velikega zanimanja s strani občin članic, se je Skupnost občin Slovenije ponovno
obrnila na občine, da nam posredujejo podatke o izplačilih tretje četrtine odprave plačnih
nesorazmerij.
Zanimalo nas je ali ste (oziroma boste) izplačali ¾ odprave plačnih nesorazmerij?
Odgovore občin si lahko preberete tukaj.
POVPRAŠEVANJE – ODPRTO

PROŠNJA PO PRIDOBITVI VZORCA – ponovitev
Skupnost občin Slovenije je sicer že izvedla povpraševanje na sledečo temo, vendar nismo prejeli
odgovora, ki bi občini bil v pomoč in bi ga nujno potrebovala. Zato se ponovno obračamo na vas s
prošnjo po pridobitvi vzorca:
Predloga finančnega načrta odplačila nadomestila, ki ga občina po izteku pogodbenega razmerja plača
imetniku stavbne pravice ter
Poročila o ekonomski utemeljenosti ustanovitve stavbne pravice na nepremičnini v lasti občine - 56.
člen Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
34/11, 42/12 in 24/13) navedeno zahteva kot pogoj za ustanovitev stavbne pravice na občinski
nepremičnini.
V kolikor z vzorcem razpolagate, vas vljudno naprošamo da le to, v kolikor je mogoče, posredujete
najkasneje do četrtka, 17.10.2013, na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

MERILA ZA IZBOR IZVAJALCEV JAVNIH DEL
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice predvsem z vidika javnih del. V zvezi s
tem vas naprošamo, da nam posredujete informacije.
Občino zanima, ali imate občine izdelana merila za izbor izvajalcev javnih del, ki jim dodelite
sofinanciranje?
Vprašanje je vezano na sestanek Skupnosti občin Slovenije z Zavodom za zaposlovanje, kjer je Zavod
podal priporočilo, da bi občine potrebovale merila za izbor izvajalcev javnih del, ki jim dodelijo
sofinanciranje.
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Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje
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17.10.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

OBČINSKE JAVNE BLAGAJNE
Skupnost občin Slovenije je prejela povpraševanje občine članice vezano na vzpostavitev občinske
javne blagajne. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete željene informacije.
Občino zanima pravna podlaga, na podlagi katere ste občine, ki že imate občinsko javno blagajno, ta
sistem vpeljale (ali ste sprejele kakšen splošen pravni akt- pravilnik, odlok?) in po določbah katerega
predpisa ste nato peljale postopek izbora izvajalca tega sistema (pod pogojem, da niste občine kar
same nosilec izvajanja te dejavnosti).
Vaše odgovore nam posredujte do torka, 15.10.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
PRORAČUNSKI PRIROČNIK ZA PRIPRAVO OBČINSKIH PRORAČUNOV
ZA LETO 2014
Ministrstvo za finance je posredovalo obvestilo o pripravljenem Proračunskem priročniku za pripravo
občinskih proračunov za leto 2014. Na podlagi 13. a člena zakona o javnih financah lahko občine
pripravljajo in sprejemajo proračun za dve leti, vendar lahko župan predloži občinskemu svetu skupaj
s predlogom proračuna za naslednje proračunsko leto tudi predlog proračuna za leto, ki temu sledi, le
znotraj mandatnega obdobja, za katero je bil občinski svet izvoljen. Ker se v letu 2014 izteče mandat
sedanjim občinskim svetom, občine v letu 2013 lahko pripravljajo in sprejemajo samo proračun za leto
2014 oziroma spremembe proračuna za leto 2014, če imajo proračun za leto 2014 že sprejet.
V proračunskem priročniku za leto 2014 ni novosti glede sestave proračuna. To pomeni, da se
upoštevajo veljavne klasifikacije izdatkov občinskih proračunov.
Tukaj si lahko preberete celotno besedilo dopisa Ministrstva za finance in Proračunski priročnik ,ki je
dostopen tudi na spletni strani MF.

PREDLOG PRAVILNIKA O NAČINU OZNAČEVANJA JAVNIH CEST IN
O EVIDENCAH O JAVNIH CESTAH IN OBJEKTIH NA NJIH – ODGOVOR
NA PRIPOMBE
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejela odgovor na
pripombo glede nejasnega navodila o štetju prometa, podano na predlog Pravilnika o načinu
označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, prejetega v mesecu avgustu
2013. Obrazložitev ministrstva najdete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
16.10. / SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI - ISO STANDARDI ZA OBČINE
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Bureau Veritas vljudno vabi na posvet z naslovom
SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI - ISO standardi za občine. Posvet bo potekal v sredo, 16.10.2013
s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana- dvorana Kronos, Dunajska
cesta 154, Ljubljana. Vabilo s programom, Prijavnica.
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Na posvetu vam bomo predstavili pomen, načela in sistem vodenja kakovosti, seznanili vas bomo s
postopkom sodelovanja s svetovalcem, s poslovnikom kakovosti, organizacijskimi predpisi in
delovnimi navodili. Predstavili vam bomo tudi zahteve standarda ISO 9001 in vas seznanili z načinom
priprave na certifikacijsko presojo. V drugem delu posveta se bomo posvetili zahtevam za sistem
ravnanja z okoljem po standardu ISO 14001 ter prikazali koristi vzpostavitve sistema ravnanja z
okoljem po ISO standardih. Udeleženci bodo na tak način pridobili temeljno znanje, potrebno za
vzpostavitev, uvajanje in razvoj sistema ravnanja z okoljem.
Posvet je namenjen tako vodstvenim delavcem občin, odgovornim za vzpostavitev sistema vodenja
kakovosti, zaposlenim, ki bodo sodelovali v postopku pridobitve certifikata, kot tudi vsem skupnim
občinskim

upravam.

Prijave

sprejemamo

z

izpolnjeno

prijavnico

na

naslov

metka.lasic@skupnostobcin.si do vključno 15.10.2013.

23.10. / DDV V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo davka na dodano vrednost v občinah, na
katerem bosta predavali gospa Aleksandra Heinzer in gospa Nina Klobučarič, strokovnjakinji s
področja davka na dodano vrednost. Delovni posvet bo potekal v sredo, 23.10.2013 ob 10.00 uri v
Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Podrobnejši program in vsebino posveta ter prijavnico na posvet najdete tukaj: vabilo, prijavnica.
Vaše prijave na posvet zbiramo do ponedeljka, 21.10.2013, pošljite po faksu: 02 234 15 03, ali skenirane
po e-pošti metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000
Maribor. Veselimo se vaše udeležbe!

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.10. / 76. SEJA ODBORA DZ ZA ZADEVE EVROPSKE UNIJE
V torek, 15.10.2013, ob 14. uri bo v veliki dvorani /T, Šubičeva 4, Ljubljana, potekala 76. Seja Odbora za
zadeve Evropske unije, kjer bo obravnavano izvajanje evropske kohezijske politike v RS v
programskem obdobju 2007-2013 in njeno načrtovanje za programsko obdobje 2014-2020.
Gradiva:
- Neformalni osnutek partnerskega sporazuma
- Strategija razvoja Slovenije
- Poročilo o črpanju sredstev
- Strategija pametne specializacije

15. - 16.10. / KONFERENCA »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) skupaj z ostalimi partnerji projekta Mobile2020 organizira
mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern European Cities«. Konferenca bo potekala
izključno v angleškem jeziku v Hotelu M, v Ljubljani, 15. in 16. 10. 2013. V prvi vrsti je namenjena
političnim predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za
prostorsko in prometno načrtovanje, podjetjem s področja upravljanja s prometom in projektiranjem
cestne oz. kolesarske infrastrukture in kolesarskim aktivistom. Udeležba na konferenci je brezplačna,
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potrebne pa so predhodne prijave. Več informacij in dostop do registracijskega obrazca na:
http://www.mobile2020.eu/home.html

22.10. / JAVNA PREDSTAVITEV MNENJ O ZAKONU O ROMSKI
SKUPNOSTI
Na podlagi Resolucije o normativni dejavnosti (Uradni list RS, št. 95/09) in sprejetih prioritetnih nalog
Komisije Vlade RS za zaščito romske skupnosti z dne 31. 1. 2013 ter 4. 9. 2013 Urad Vlade RS za
narodnosti organizira javno predstavitev mnenj na temo sprememb in dopolnitev zakona o romski
skupnosti v republiki Sloveniji, ki bo v torek, 22. oktobra 2013 od 9.30 do 12.00 ure v dvorani Upravne
hiše Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana, Metelkova 2. Namen javne predstavitve mnenj je
pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti v zvezi z omenjeno temo. Javna predstavitev
mnenj naj bi podala odgovore na naslednja vprašanja:
Katere so posebne pravice romske skupnosti v Republiki Sloveniji in kateri naj bodo posebni ukrepi,
ki bodo omogočili izboljšanje izhodiščnega položaja pripadnic in pripadnikov romske skupnosti v
primerjavi z večinskim prebivalstvom?
Katere vsebine naj ureja krovni zakon in katere področna zakonodaja?
Kakšna naj bo sestava krovne organizacije romske skupnosti v Republiki Sloveniji, da bo učinkoviteje
opravljala z zakonom in poslovnikom določene naloge?
Prijave zbirajo na Uradu Vlade RS za narodnosti do 15. oktobra 2013 na elektronska naslova

gp.un@gov.si in maja.mamlic@gov.si.
Po končani javni predstavitvi mnenj vas skupaj z Zvezo romske skupnosti Slovenije Umbrella-Dežnik,
Romskim informacijskim centrom Anglunipe in Slovenskim etnografskim muzejem vabijo na odprtje
fotografske razstave »ROM JE V VSAKEM IZMED NAS!«, ki bo v torek, 22. oktobra 2013 ob 12.00 uri
v dvorani Upravne hiše Slovenskega etnografskega muzeja, Ljubljana, Metelkova 2. Fotografsko
razstavo bosta odprla predsednik Zveze romske skupnosti Slovenije Umbrella-Dežnik in predsednik
Romskega informacijskega centra Anglunipe, Haris Tahirović, ter fotoreporter Jaka Gasar.

24.10. / POSVET - ZAŠČITNI UKREPI IN MONITORING OB JEDRSKI ALI
RADIOLOŠKI NESREČI
URSZR organizira seminar z naslovom Zaščitni ukrepi in monitoring ob jedrski ali radiološki nesreči.
Seminar bo potekal 24. oktobra 2013, v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12,
1292 Ig. Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu ukvarjajo ali srečujejo s to problematiko,
kakor tudi tistim, ki ukrepajo ob jedrskih ali radioloških nesrečah. Udeležba na seminarju je
brezplačna.
Vabilo najdete tukaj. Prijave zbirajo na URSZR: gp.dgzr@urszr.si.

28. SEJA VLADE
ZAKON O STARŠEVSKEM VARSTVU IN DRUŽINSKIH PREJEMKIH
Predlog zakona, ki ga je Vlada RS posredovala Državnemu zboru v sprejetje po rednem postopku,
vsebuje ključne spremembe:
neprenosljivosti starševskega dopusta 30 dni za očete, je iz osnutka zakona brisan. pripravili novi
sistem ureditve dopustov od rojstvu otroka:
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Vlada je pripravila novi sistem ureditve dopustov ob rojstvu otroka: materinski dopust ostaja 105 dni
(prej porodniški dopust). Vsak od staršev ima pravico do starševskega dopusta v trajanju 130 dni,
mati lahko od tega na očeta prenese 100 dni, 30 dni pa je neprenosljivih. Oče lahko na mater prenese
vseh 130 dni starševskega dopusta.
Sprememba predvideva 15 dni očetovskega dopusta ob rojstvu otroka – skupaj z materjo (to je kot do
sedaj), dodaja pa se na novo 15 dni plačanega očetovskega dopusta po poteku starševskega dopusta,
po enem letu – s tem se podaljšuje celotno trajanje dopustov ob rojstvu otroka iz 12 na 12,5 mesecev.
Zakon predvideva časovni odmik uveljavitve te novosti, in sicer v 3 letih po letu, ki sledi rasti BDP-ja
2,5%, se vsako leto zniža za 25 dni neplačanega očetovskega dopusta in doda 5 dni plačanega).

SPREMEMBA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
Z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu okolja, ki je bil sprejet na Vladi, se med
drugimi spremembami ustanavlja Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja kot posvetovalno telo
ministra, pristojnega za okolje. Svet obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja in pobude ministru
zlasti o stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja doma in v tujini,
strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in trajnostnega razvoja, zakonodajnem
urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja, delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in
trajnostnega razvoja, posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in trajnostnega razvoja ter
pobudah javnosti.
S predlogom se bo olajšalo nevladnim organizacija pridobitev statusa NVO, ki delujejo v javnem
interesu. In sicer namesto 5. let delovanja bodo zahtevana le 3 leta, prav tako se ukinja pogoj, da mora
delovati na območju cele države.
Odpravljajo se tudi kršitve ugotovljene s strani Evropske komisije glede prenosa Direktive o
industrijskih emisijah, Direktive o sistemu Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih
plinov, Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje, Direktive o
zagotavljanju udeležbe javnosti pri sprejemanju določenih planov in programov, ki se nanašajo na
okolje in dopolnitvah, ki se nanašajo na udeležbo javnosti in dostop do pravice ter Direktive EU o
geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida.
Zaradi zahtev Evropske komisije glede prenosa Direktive o presoji vplivov nekaterih javnih in
zasebnih projektov na okolje je v predlaganem zakonu predviden predhodni postopek ugotavljanja,
ali je za določen poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno
soglasje. Prav tako je v postopku izdaje gradbenega dovoljenja predvideno preverjanje izpolnjenosti
pogojev iz okoljevarstvenega soglasja v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.
S spremembo zakona se v sistemu trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov opušča
državni načrt razdelitve emisijskih kuponov kot prevladujoči sistem za brezplačno razdelitev
emisijskih kuponov, saj ga nadomešča dražba kot prevladujoči način in tkim. seznam naprav, ki lahko
na podlagi predpisa EU pridobijo določeno količino emisijskih kuponov brezplačno do leta 2020 oz.
2027.
Sprememba zakona uvaja tudi institut inšpekcijskega načrta, ki ga mora v zvezi z napravami kot
mogočimi onesnaževalkami večjega obsega pripraviti inšpekcija, pristojna za okolje. Inšpekcija bo na
podlagi inšpekcijskega načrta pripravljala programe za redne okoljske preglede, ki vključujejo
določitev pogostosti inšpekcijskih ogledov naprav na kraju samem.
V predlaganem zakonu je urejeno tudi zbiranje osebnih podatkov o uporabnikih obvezne državne
gospodarske javne dimnikarske službe.
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ZAKON O PREKRŠKIH
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I) je Vlada po skrajšanem
postopku predložila v obravnavo Državnemu zboru.
Na predlog Vrhovnega sodišča RS se predlaga sprememba ureditve, ki naj bi začela veljati s 1. 1. 2014,
in ki predvideva prenos pristojnosti za odločanje v postopkih o prekršku na drugi stopnji ter za
odločanje o sporih o pristojnosti med okrajnimi sodišči izključno na Višje sodišče v Celju. S sprejetjem
predloga ZP-1I se navedeni prenos ne bi opravil, s čimer bi sledili predlogu Vrhovnega sodišča RS in
se izognili nastanku dodatnih finančnih posledic za državni proračun ter ohranili obstoječ sistem
reševanja zadev na področju prekrškov na višjih sodiščih, ki po navedbah Vrhovnega sodišča RS
poteka tekoče.
Pri ostalih spremembah in dopolnitvah, vsebovanih v predlogu ZP-1I, gre za manjše spremembe in
dopolnitve, ki so potrebne zaradi težav, do katerih prihaja v praksi, in so bile predlagane s strani
prekrškovnih in pravosodnih organov.

PROGRAM ZA OTROKE IN MLADINO 2006 -2016
Vlada je sprejela Posodobitev Progama za otroke in mladino 2006-2016 (POM) - za obdobje 2013-2016.
Namen posodobitve POM je s strokovno razpravo opredeliti potrebno vizijo prihodnosti slovenskih
otrok in mladine ter oblikovati usmeritve in ukrepe za njeno uresničitev na podlagi aktualnih trendov
kakovosti življenja otrok in mladine v luči družbenih razmer v Sloveniji.
Ukrepi na področju zdravja:
večja dostopnosti do storitev zdravstvenega varstva ter oceno potencialnih vplivov področnih strategij
na zdravje,
na posodabljanju izvajanja preventivnega zdravstvenega varstva in vzgoje za zdravje nosečnic, otrok
in mladine v skladu s strokovnimi priporočili, ki temeljijo na dokazih, na razvoju programov in
ukrepov za krepitev duševnega zdravja skozi vsa razvojna obdobja,
ukrepi v zvezi s prepoznavanjem in obravnavo nasilja nad otroki ter preventiva na področju zdrave
spolnosti.
Ukrepi na področju družine:
treba bo ustvarjati družbeno okolje, kjer bo oblikovanje družine prepoznano v smislu večje
konkurenčnosti staršev, kjer bo vzpostavljen boljši odnos podjetij do zaposlenih staršev, poudarek bo
tudi na spodbujanju in krepitvi razvoja programov za družine in vse njihove člane,
krepitvi mreže družinskih centrov kot podporne oblike mreženja in izmenjave izkušenj
potreba po ustanovitvi vladnega telesa za spremljanje položaja otrok in samega POMa, s čimer bi dali
večji poudarek aktivnostim vseh organov.
Ukrepi na področju izobraževanja:
poudarek bo na oblikovanju več programov znotraj vzgojno-izobraževalnega (VIZ) sistema za izbiro
pravega poklica,
poudarek na zagotovitvi sistemskih pogojev za uspešnejše dokončanje izobraževanja za otroke iz
rizičnih skupin
oblikovanje tranzicijskega modela.
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Ukrepi na področju socialne zaščite:
prednostne usmeritve bodo za krepitev podpornih socialnih mrež in preventivnih programov,
pluralnost storitev, prilagoditev mreže kriznih centrov za mlade konkretnim potrebam uporabnikov,
merjenje sprotnih učinkov nove socialne zakonodaje, posebni ukrepi za zmanjševanje revščine in
socialne vključenosti.
Ukrepi na področju posebne družbene skrbi za otroke in mladino:
sprememba predpisov na področju obravnave otrok s posebnimi potrebami, tako da jim bo v čim večji
meri omogočeno samostojno življenje
krepitev deinstitucionalizacije kot možnost izbire
razvoj sistema mobilne pomoči za tiste otroke s posebnimi potrebami, ki ne morejo priti v svetovalne
centre
prilagoditev programov VIZ za uspešno integracijo otrok s posebnimi potrebami
zagotovitev socialne vključenosti po končanem izobraževanju oziroma usposabljanju
zagotoviti več romskih pomočnic in pomočnikov za večjo vključenost romskih otrok v VIZ
poiskati ustreznejšo namestitev za mladoletne tujce
informirati otroke in mladino v zvezi z trgovino z ljudmi in drugimi rizičnimi pojavi v družbi
sofinanciranje programov reintegracije in resocializacije za otroke z odklonskim vedenjem.
Ukrepi na področju zaščite otrok in mladine pred drogami in nasiljem:
ustanovitev institucije z različnimi strokovnjakinjami in strokovnjaki za celovito obravnavo otroka
žrtve ter nudenje takojšnje pomoči
izvedba posebnih oblik namestitve za oškodovane otroke
pospešitev izobraževanja strokovnjakov.
Ukrepi na področju drog:
združeni ukrepi za prepovedane droge, alkohol in tobak, poudarek na preventivnih aktivnostih za
ciljne skupine
otrokom iz družin z izkušnjo zlorabe alkohola omogočiti strokovno pomoč
preventiva na področju vožnje avtomobila pod vplivom alkohola
doseči zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov in omejiti marketinške aktivnosti na tem področju,
programi za opuščanje kajenja za mladostnice in mladostnike.
Ukrepi na področju urejanja prostora:
zagotovitev sistemske vključitve potreb otrok in mladine v strateške dokumente o upravljanju s
prostorom
zagotovitev dostopnosti otroških igrišč tudi v popoldanskem času ter med počitnicami.
Področje participacije otrok in mladine v postopkih, ki pomembno vplivajo na kakovost njihovega
življenja in delovanja, je opredeljeno povsem na novo, saj v Sloveniji doslej nismo namenjali tem
aktivnostim potrebne pozornosti.
Ukrepi na področju kulture:
načrten razvoj kulturno-umetnostne vzgoje, ki vključuje zagotavljanje dostopnosti kakovostne
kulturne ponudbe in večjo vključenost otrok in mladih v kulturi
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poseben poudarek bo na razvoju bralne kulture, vključevanje kulture v različnih drugih resorjih
(zdravje, družina in sociala, okolje idr.)
kultura za mlade, z mladimi in kultura mladih mora biti pomemben element nacionalne in lokalne
politike, kultura mora postati del vsakdanjega življenja otrok in mladih.
Da bo do konkretizacije programa zares prišlo, mu bodo kot sestavni del tudi v prihodnje sledili
akcijski načrti z navedbo odgovornih nosilcev, načina in dinamike izvedbe posameznih nalog, oceno
potrebnih finančnih sredstev za njihovo uresničevanje ter poročila o uresničevanju razvojnega
programa. S soglasjem k dokumentu so se posamezna ministrstva zavezala, da bodo za realizacijo
ukrepov v naprej predvideli namenska sredstva.

PODROČJE ČRPANJA EU SREDSTEV
Vlada se je seznanila z zdajšnjim stanjem na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike
2007-2013. MGRT je naložila, da v sodelovanju z vsemi ministrstvi, vključenimi v izvajanje evropske
kohezijske politike v vlogi posredniških teles, najkasneje do 21. 10. 2013 pripravi akcijski načrt za
pospešitev črpanja.
Republika Slovenija je v obdobju od 1. 1. 2007 do 30. 8. 2013 od 4,8 milijarde evrov razpoložljivih
sredstev evropske kohezijske politike (EU in SLO del) potrdila 5,7 milijarde evrov instrumentov –
projektov oz. programov (razlog za večji znesek od razpoložljivega so presežne pravice porabe oz.
potrjevanje rezervnih projektov), kar je 118,1 odstotka razpoložljivih sredstev. Za 4,1 milijarde evrov
ali 85,3 odstotkov razpoložljivih sredstev je bilo doslej podpisanih pogodb, iz državnega proračuna
izplačane 2,7 milijarde evrov (EU in SLO del) ali 55,4 odstotkov razpoložljivih sredstev, vanj pa iz
bruseljske blagajne povrnjeni 2 milijardi evrov (EU del) ali 47,8 odstotkov razpoložljivih sredstev. Iz
naslova dodatnih pravic porabe je bilo do 30. 8. 2013 dodeljenih 313,7 milijonov evrov, od tega največ
na področju okoljske in prometne infrastrukture, in sicer za 274,8 milijonov evrov, 36,8 milijonov
evrov na področju krepitve regionalnih razvojnih potencialov in 2,1 milijona evrov na področju
razvoja človeških virov.
Dinamika črpanja sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji je nekoliko počasnejša od
pričakovane. Do 30. 8. je bilo iz proračuna izplačanih 269,2 milijonov evrov ali 30,7 odstotka sredstev,
ki so za kohezijsko politiko predvidena v rebalansu proračuna (878 milijonov EUR). Razlogi za to so
predvsem izdatki na projektih okoljske in prometne infrastrukture, ki se ne realizirajo v skladu z
napovedmi. Razlog za to so težave, s katerimi se soočajo upravičenci pri izvajanju projektov: stečaji
izvajalcev, pridobivanje zemljišč, gradbenih in drugih dovoljenj, revizijski postopki, še vedno pa se
zastoji na projektih pojavljajo tudi zaradi dolgih birokratskih postopkov znotraj ministrstev in
pomanjkljivih specifičnih znanj, predvsem s področja javnega naročanja.
Kot izhaja iz poročila, bo vlada v prihodnjih mesecih izvajala aktivnosti za še bolj pospešeno izvajanje
projektov. Kratkoročno pa bo glavna naloga vseh, skrb za prihodke iz Bruslja, in sicer odprava zamud
pri pripravi zahtevkov za povračilo. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo do 21. 10.
2013 v sodelovanju s posredniškimi telesi pripravilo akcijski načrt za pospešitev črpanja.

POROČILA S PODROČJA KMETIJSTVA IN OKOLJA
Odbora Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je na Vlado Republike
Slovenije naslovil prošnjo za posredovanje poročil s področja kmetijstva in okolja, ki jih bo obravnaval
odbor. Vlada v odgovoru odboru pojasnjuje:
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Poročilo o delovanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov RS za leto 2013, v naslednjih dneh
posredovano v vladno proceduro;
Poročilo o okolju v RS se pripravlja in bo v letu 2014 poslano v državni zbor;
Poročilo o programu ukrepov, za izvedbo ciljev, opredeljenih v nacionalnem programu in načrtu
upravljanja voda na vodnih območjih bo najkasneje do 30. novembra posredovano vladi v obravnavo;
Poročilo o izvedbi programov ekoloških sanacij je priloženo;
Poročilo o porabi sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč in podatki o porabi sredstev za
odpravo posledic naravnih nesreč so del vsakoletnega poročila, ki ga vlada predloži državnemu
zboru ob zaključnem računu proračuna;
Končno poročilo o izvedbi obnove objektov poškodovanih v potresu leta 1998 v Posočju je obravnaval
Odbor za okolje in prostor državnega zbora, že januarja 2010;
Ukrepi za odpravo posledic določenih zemeljskih plazov večjega obsega se v obdobju 2010-2013 niso
izvajali, ker so z letom 2010 prenehale veljati določbe zakona, ki so se nanašale na zagotovitev
sredstev iz državnega proračuna. Poročilo o izvajanju programa ukrepov letu 2013 bo vlada predložila
državnemu zboru do marca 2014, kot je določeno v zakonu.

AKTUALNI RAZPISI
SOFINANCIRANJE INVESTICIJ V MEDPODJETNIŠKE IZOBRAŽEVALNE
CENTRE
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo Javni razpis za izbor operacij za
sofinanciranje investicij v medpodjetniške izobraževalne centre - MIC III. Rok za oddajo je 21.10.2013.
Razpisana višina sredstev je 1.524.000,00 EUR.

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

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
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učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA 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

NOVICE DRUGIH
ZAKLJUČILI SO SE 11. DNEVI ODPRTIH VRAT (OPEN DAYS)
V času od 7. do 10. oktobra so v Bruslju potekali 11. dnevi odprtih vrat (Open Days). V okviru odprtih
vrat so organizirali več kot 100 delavnic in predstavitev. Na sami otvoritvi sta več kot 900 prisotnih
nagovorila predsednik Odbora regij, predsednik Evropske komisije ter Komisar za regionalno politiko
Johanes Hahn. Preko video prenosa je udeležence pozdravil tudi predsednik Evropskega parlamenta
Martin Schulz. V času odprtih vrat je tudi potekalo plenarno zasedanje Odbora regij, ki se ga je
udeležila slovenska delegacije. Vseh 7 predstavnikov je sodelovalo pri sprejemanju 18 mnenj med
katerimi so bila mnenja o pridobivanju zemeljskega plina iz skrilavca, o 4 železniškem svežnju, o
trajnostni avtomobilski industriji… (MM)

4. ŽELEZNIŠKI PAKET EU
Prometni ministri držav članic EU so na srečanju v Luxembourgu podprli predlog Evropske komisije
o prenovi direktive o varnosti v železniškem prometu. Predlog je del četrtega železniškega
zakonodajnega paketa, s katerim želi Komisija izboljšati železniške storitve v EU in odpraviti preostale
ovire ter tako povečati konkurenčnost železniškega sektorja.
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Glavni razlog za prenovitev direktive je poenostavitev postopka za dodelitev varnostnih certifikatov
železniškim podjetjem, ki vključuje uvedbo enotnega varnostnega certifikata EU v vseh državah
članicah, kjer nameravajo železniška podjetja delovati.
Države članice so sicer zahtevale petletno prehodno obdobje namesto dveh let, kakor je prvotno
predlagala Komisija, kar bo povzročilo zaostanek pri izvajanju direktive. O predlaganem železniškem
paketu po 26. novembra odločal odbor Evropskega parlamenta za promet, na plenarnem zasedanju pa
naj bi evroposlanci o železniškem zakonodaji odločali v začetku prihodnjega leta. (vire: EU)

PODATKI SURS O ODPADKIH V SLOVENIJI
Prebivalec Slovenije je v letu 2012 v povprečju proizvedel 327 kg komunalnih odpadkov oziroma 0,9
kg komunalnih odpadkov na dan.
V letu 2012 je v Sloveniji nastalo skoraj 33 % manj odpadkov kot v letu 2011. Ob tem je treba
upoštevati, da je nastalo precej manj gradbenih odpadkov in da so se nekatere vrste odpadkov
prekvalificirale v stranske proizvode. Tudi komunalnih in nevarnih odpadkov je nastalo manj kot leto
prej.
V proizvodnih dejavnostih je v letu 2012 nastalo okoli 32 % manj odpadkov kot v letu 2011, v
storitvenih dejavnostih skoraj 27 % manj kot v letu 2011. Izrazito je upadla količina nastalih gradbenih
odpadkov, odpadkov iz naprav za ravnanje z odpadki, odpadkov iz anorganskih kemijskih procesov
in odpadkov iz termičnih procesov.
V letu 2012 je tako vsak prebivalec Slovenije v povprečju proizvedel 327 kg komunalnih odpadkov ali
malo manj kot kilogram komunalnih odpadkov na dan (to je za 7 % manj kot v letu 2011). Posledično
je upadla tudi količina komunalnih odpadkov, zbranih z javnim odvozom. V letu 2012 je bilo ločeno
zbranih 46 % odpadkov ali za skoraj 6 odstotnih točk več kot v letu 2011.
Ravnanje z odpadki kljub velikim količinam odloženih odpadkov močno usmerjeno v predelavo.
V letu 2012 je bilo v Sloveniji predelanih skupno več kot 5 milijonov ton odpadkov ali za 13 % manj
kot v letu 2011, odstranjenih pa 764.000 ton odpadkov ali za 33 % manj kot leto prej. Kljub zelo veliki
količini predelanih odpadkov pa je bila v letu 2012 še vedno na odlagališčih odločena velika količina
odpadkov
Kljub zelo veliki količini predelanih odpadkov je bilo v letu 2012 še vedno veliko odpadkov odloženih
na odlagališčih. Količina odloženih odpadkov je bila glede na leto 2011 za 31 % manjša, vendar še
vedno večja od povprečja EU.
Količine recikliranih komunalnih odpadkov se iz leta v leto povečujejo, vendar smo z 32 % recikliranih
odpadkov še vedno precej daleč od zastavljenega cilja (50 %), ki ga je treba doseči do leta 2020. (SURS)
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