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NOVIČKE SOS
SESTANEK NA TEMO NORMATIVOV V VRTCIH
V četrtek 18.4.2013 je v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek,
namenjen obravnavi predlogov sprememb pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca in predlaganim spremembam Zakona o vrtcih.
S strani pristojnega ministrstva so povedali, da spreminjajo pravilnik o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca le v najnujnejših delih, glede na lastno presojo, predloge
občin in Skupnosti. Glede na to, da je pravilnik že nekoliko v letih so povedali, da bi ga bilo potrebno
prilagoditi glede na nova znanja, strokovne ugotovitve, pričakovanja in tehnična znanja. Povedali so
tudi, da se bodo po spremembi pravilnika lotili tudi spremembi celotnega področja, k čemur bodo
povabili tudi občine in Skupnosti. Predstavnice SOS so apelirale na ministrstvo, da mora novi
pravilnik biti fleksibilnejši in mora čim bolj določati minimalne standarde, občinam pa prepuščati, da
za svoje okolje najdejo najbolj primerne rešitve. S predstavniki ministrstva smo prečesali predlog po
členih in k le-tem oddali pripombe, ob tem pa smo se dogovorili, da bo na sestanku usklajen predlog
pravilnika objavljen na spletni strani e-demokracija in da bodo imele občine možnost oddati dodatne
pripombe na pravilnik. Te se bodo zbirale predvidoma do 10. maja.
Na sestanku je med drugim bilo dogovorjeno, da Skupnosti zberemo dodatne predloge za spremembe
Zakona o vrtcih. Skupaj z ministrstvom smo namreč ugotavljali, da bi bilo smiselno ob predlogih
ministrstva, obravnavati tudi predloge občin v zadevah, ki se nanašajo na zakon in bi jih bilo nujno
spremeniti. Zato smo občinam članicam posredovali predlog sprememb Zakona o vrtcih s prošnjo, da
nam sporočite spremembe, za katere menite, da so v tem trenutku nujne. (JV)

SOS NA IGU IZPOSTAVIL TEŽAVE OBČIN
V četrtek 18. aprila je na Igu potekal sestanek na temo plazov, škode po obilnem sneženju ter
ocenjevanje škode v kmetijstvu v letu 2013. Predstavnik SOS je izpostavil težave občin pri
soočanju tako s posledicami naravnih nesreč, kot s posledico zadnje zime. Na SOS smo zbrali
podatke za 123 občin iz katerih je razvidno, da stroški zimskih služb predstavljajo do 70%
vseh stroškov občin za vzdrževanje občinskih cest. Iz navedenega želimo sestanek s
pristojnimi organi s katerimi bomo poizkušali najti rešitve za nastale težave.
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Predstavniki URSZR so povedali, da pri stroških zimskih služb ne morejo pomagat (nimajo
zakonske podlage), medtem ko bi lahko vlada pomagala pri odpravi škode na občinskih
infrastrukturi zaradi zime. V kolikor bi občine sporočile, da škoda presega 2,5 milijona (na
državnih cestah je škoda ocenjena na 8 milijonov evrov), bi URSZR sprožila postopek
ocenjevanja škode in bi zbrane postopke sporočila vladi. Od vlade pa je odvisno, ali bo lahko
namenila sredstva za odpravo posledic. Predstavnik MKO (sektorja za odpravo posledic
naravnih nesreč) je povedal, da bi lahko vlada z interventnim zakonom zagotovila sredstva
za sofinanciranje odprave posledic na cestni infrastrukturi zaradi obilnega sneženja, kot je to
storila v letu 2010. Tako bi pomoč prišla v krajšem času (še letos).
V nadaljevanju je bil govor o škodi v kmetijstvu v letu 2013. Tukaj so bile izpostavljene
posledice zaradi visoke podtalnice, ki kmetovalcem onemogoča obdelavo kmetijskih površin
in problematika težkih kovin, ki so bile odložene v jesenskih poplavah. MKO je dal narediti
analizo 200 vzorcev zemlje, rezultati pa bodo znani v mesecu maju. Na podlagi pridobljenih
analiz bodo tudi sprožili ustrezne ukrepe o katerih bodo obvestili širšo javnost.
Udeležencem je bil tudi predstavljen pilotni projekt izrisa kart ogroženosti pred plazovi. V
sklopu pilotnega projekta so bile izdelane karte ogroženosti za 14 občin. Občine so tako
dobile strokovno podlago za pripravo OPN-jev. SOS je pilotni projekt pozdravil in izpostavil
potrebo, da se karta ogroženosti pred plazovi naredi tudi za vse ostale občine. (MM)

DELAVNICA NA TEMO ZNANJA
MGRT je v sredo 17. aprila organiziral delavnico na temo znanja za pripravo dokumentov
razvojnega

načrtovanja.

Na

delavnici

so

bile

predstavljene

prednosti

in

izzivi

izobraževalnega sistema. Delavnica je bila namenjena pridobivanju povratnih informacij o
SWAT analizi v kateri so predstavljene prednosti in slabosti izobraževalnega sistema. Prav
tako so udeleženci pripravili predloge za Program državnih razvojnih prioritet in investicij
RS. Delavnice, se je udeležilo veliko predstavnikov nevladnih organizacij, visokošolskih
zavodov, predstavnikov ministrstev… in tudi SOS. (MM)

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V PRAKSI OBČIN
Skupnost občin Slovenije je za predstavnike občin organizirala delovni posvet na temo
informacij javnega značaja v praksi občin. Na posvetu, ki je potekal v sredo, 17. aprila 2013 v
Ljubljani, so predavale svetovalke urada Informacijskega pooblaščenca RS, gospa Alenka
Žaucer, gospa Mojca Komac in gospa Jasna Duralija. Vsebina posveta se je nanašala na
postopkovne dileme po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja in Zakonu o
medijih (kako ravnati z zahtevo, stroški postopka in poslovno skrivnostjo), na izjeme varstva
osebnih podatkov in na ostale izjeme, na delni dostop, na proaktivno posredovanje
informacij javnega značaja ter na sankcije v primeru neupoštevanja predpisov. Udeleženci so
še z dodatnimi individualnimi vprašanji razširili svoje znanje na področju informacij javnega
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značaja v občinah. Vsem udeležencem in predavateljicam se zahvaljujemo za uspešno
izveden posvet.

EVIDENTIRANJA SOS
EVIDENTIRANJE V DELOVNO SKUPINO ZA URBANE VRTOVE IN
NOTRANJO REVIZIJO
Obveščamo vas, da je na 12. seji Predsedstva SOS bil sprejet sklep o ustanovitvi dveh delovnih skupin:
1. Delovne skupine za notranjo revizijo in
2. Delovne skupine za urbane vrtove.
Delovna skupina za notranjo revizijo je oblikovana z namenom zagotavljanja strokovne pomoči
občinam, sekretariatu Skupnosti občin Slovenije ter Predsedstvu SOS, obravnavanju in pripravi
strokovnih podlag za pripravo sistemskih rešitev in ukrepov ter predlaganje drugih strokovnih rešitev
na področju revizije.
Naloga Delovne skupine za urbane vrtove pa bo predvsem zagotavljanje pomoči občinam pri
oblikovanju skupnostnih urbanih vrtov, pomoč in svetovanje pri zagotavljanju trajne lokalne preskrbe
s hrano, zdravega načina življenja in urbane kulture, širjenje pomena zdrave prehrane, podpora in
pomoč pri oblikovanju predpisov na področju skupnega lokalnega vrtnarjenja, pri učenju vrtnarjenja,
sodelovanje kot podporna skupina SOS in drugo.
Obrazec za evidentiranje - Delovna skupina za urbane vrtove
Obrazec za evidentiranje - Delovna skupina za notranjo revizijo
Vse zainteresirane vljudno prosimo, da nam izpolnjene obrazce za evidentiranje pošljete najkasneje do
petka, 19. aprila 2013 na elektronski naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na številko:
02/234 15 03.

E-POROČANJE NA PODROČJU TURIZMA
05.04.2013 je potekal sestanek pilotnega projekta e-poročanje na področju turizma. Na
sestanku je bilo dogovorjeno, da se imenuje Medresorska skupina za vzpostavitev eporočanja, ki jo imenuje minister za notranje zadeve in javno upravo. V skupini naj bi
sodelovali tudi predstavniki SOS in ZOS in/ali predstavnik občin. V zapisniku sestanka z
dne 05.04.2013 je navedena kot predstavnica medresorske skupine ga. Saša Kek (SOS) in kot
predstavnica občin ga. Vida Černe. Iz SOS smo na poziv MNZJU, da potrdimo oz.
predlagamo člane, odgovorili, da smo za projekt poenostavitve poročanja, ki ima verjetno isti
cilj že imenovali tri osebe, ki so že aktivno sodelovale pri oblikovanju VDP in da zaradi
kontinuitete dela predlagamo, da ostanejo iste osebe.
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OBVESTILO O UVELJAVITVI UREDBE O SPREMEMBI UREDBE O
VRSTAH OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor prejeli obvestilo o uveljavitvi
Uredbe o spremembi Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost gradnje, iz katere je bil črtan
sporni 8. člen. Dopis in navodila

PRAVILNIK O STANDARDIH IN NORMATIVIH
SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
Skupnost občin Slovenije je prejela povabilo k sodelovanju s strani Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti za podajo stališč, predlogov za natančnejše opredelitev Pravilnika
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Pri izvajanju pomoči na domu obstoječi
Pravilnik ne opredeljuje možnosti t.i. rezervacije v primeru pričakovane oziroma nepričakovane
odsotnosti uporabnikov storitve. Ministrstvo je opazilo različne prakse pri različnih izvajalcih in zato
meni, da je primerno, da se to vprašanje natančneje določi v pravilniku.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaša stališča, predloge oz. prakso, ki se je morebiti
uveljavila. Zaradi kratkega roka za sprejem stališč, vas vljudno naprošamo, da nam le te posredujete
do 23.4.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLAGANA SPREMEMBA ZAKONA O VRTCIH
Sporočamo vam, da je 18.4.2013 na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport potekal sestanek,
namenjen obravnavi predlogov sprememb pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih
za prostor in opremo vrtca in predlog sprememb Zakona o vrtcih.
Na sestanku je med drugim bilo dogovorjeno, da se zberejo dodatni predlogi za spremembe tega
zakona. Skupaj z ministrstvom smo namreč ugotavljali, da bi bilo smiselno ob predlogih ministrstva,
obravnavati tudi predloge občin v zadevah, ki se nanašajo na zakon in bi jih bilo nujno spremeniti.
Zato vas vljudno prosimo, da nam posredujete vaše predloge sprememb Zakona o vrtcih, za katere
menite, da so v tem trenutku nujne - na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 26.4.2013.

PREDVIDENA SPREMEMBA ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH
S strani Ministrstva za finance smo prejeli sporočilo, da je v program vlade RS za 2013 predvidena
sprememba Zakona o upravnih taksah.
Ker že v zgodnji fazi želijo vključiti čim večje število deležnikov vas naprošamo, da nam do 7.5.2013
na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe in predloge za spremembe in
izboljšave trenutno veljavnega Zakona o upravnih taksah.
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OSNUTEK NOVIH DE MINIMIS PRAVIL
Skupnost občin Slovenije je s strani Sektorja za spremljanje državnih pomoči Ministrstva za finance
prejela osnutek novih de minimis pravil. Uredba Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis velja za pomoč, dodeljeno podjetjem v vseh
sektorjih. Osnutek lahko preberete na >>> tej povezavi.
Vaše predloge (stališča) glede osnutka Uredbe nam prosimo posredujte do 9. maja 2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREGLEDNIK SOS
PREGLEDNIK ZA MESEC MAREC
Skupnost občin Slovenije vam v Pregledniku SOS ponovno predstavlja gradiva v obravnavi na Vladi
RS, Uradnem listu RS in Državnem zboru RS, ki so bila obravnavana v mesecu marcu 2013. Poleg tega
vam predstavljamo predloge predpisov, ki smo jih obravnavali na Skupnosti občin Slovenije. Pri tem
ste s svojim znanjem in mnenji zaslužni predvsem vi, predstavniki občin, za kar se vam zahvaljujemo.

POJASNILA MINISTRSTEV
PRAVICE VOLUNTERSKEGA PRIPRAVNIKA
Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo v zvezi s
pravicami volonterskega pripravnika po Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), ki je stopil v veljavo
12.4.2013. Pojasnilo se nanaša predvsem na povračilo stroškov v zvezi z delom opravljanja
volonterskega pripravništva. Celotno pojasnilo najdete s klikom tukaj.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

DOVOLJENJE ZA HRUP
Občine članice SOS smo vljudno naprosili k podaji odgovorov na povpraševanje, ki ga je
prejela Skupnost občin Slovenije s strani občine glede izdaje dovoljenja za začasno čezmerno
obremenitev okolja s hrupom.
In sicer, rok za podajo vloge je namreč skladno z Uredbo o načinu uporabe zvočnih naprav,
ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. list RS, št. 118/05) vsaj 30 dni pred
pričetkom prireditve. V praksi pa je ta rok težko izpolniti. Občino glede na navedeno zanima
kako so občine to uredile v svojih splošnih aktih? Nadalje, kako občine izvajajo nadzor nad
izvajanjem ukrepov zaradi uporabe zvočnih naprav na prireditvah?
Odgovore občin si lahko preberete tukaj.
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ODŠKODNINSKA SHEMA
Občina članica je na sekretariat Skupnosti občin Slovenije posredovala prošnjo po
posredovanju vprašanja občinam članicam SOS glede odškodninske sheme zaradi škode
nastale zaradi izgradnje javne infrastrukture.
Prosili smo za informacije glede naslednje zadeve:
Občina se ob izgradnji javne infrastrukture srečuje s pritožbami in zahtevki poslovnih
subjektov zaradi škode, ki jim nastaja, ker njihovi lokali niso dostopni oziroma so težje
dostopni. Občina želi zadevo urediti enotno, da se ne bi pogajali z vsakim in vsepovsod. V te
namene bi pripravila nekakšno shemo kot način izračuna odškodnine. Ta sredstva bi potem
lahko predvidela pri posamezni investiciji, pogoji bi bili vnaprej znani in do vseh enaki.
Občino je zanimalo ali ima katera izmed občin to področje na kakršen koli način že urejeno?
Odgovore sodelujočih občin si lahko preberete tukaj.

TUJERODNE INVAZIVNE VRSTE
Skupnost občin Slovenije se je na občine obrnila s prošnjo po posredovanju informacij na
področju tujerodnih invazivnih vrst.
In sicer ali opravljajo kakšne aktivnosti na področju tujerodnih invazivnih vrst (ITV) ali pa
jih imajo v načrtu in kaj počnejo: odstranjevanje, osveščevalne akcije s predavanji ali kaj
podobnega? Koliko denarja namenijo takim akcijah, v kolikor jih imajo?
Odgovore občin si lahko preberete tukaj.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

PRIDOBIVANJE SOGLASJA PO ZJN-2
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja glede
postopka pridobivanja soglasja občinskega sveta. Vljudno vas prosimo k posredovanju
informacij.
Občina naproša za kratek opis, kako občine izvajate postopek pridobivanja soglasja
nadzornega organa občin (občinski svet) k spremembam pogodbe skladno s sedmim
odstavkom 29. člena ZJN-2-UPB5?
Vaše odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 25.4.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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POSTOPEK ČIŠČENJA GOZDOV
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede postopka čiščenja
gozdov. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše izkušnje.
V letošnjem letu je snegolom povzročil veliko škode po gozdovih na območju občine. Občina
ima v lasti kar nekaj gozdnih površin, ki jih je potrebno počistiti.
Občino zanima ali se pospravljanje gozda smatra kot prodaja občinskega premičnega
premoženja in mora biti vključena v letni program ali ne. Ali je potrebno izvesti zbiranje
ponudb, ali se lahko sklene neposredna pogodba. V zvezi s tem občina naproša občine
članice za posredovanje izkušenj, da bi pravilno izvedla postopek čiščenja gozdov.
Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

22.4.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UVEDBA POSTOPKA RAZLASTITVE
Na sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede uvedbe
postopka za razlastitev. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore.
Zaradi večje varnosti za pešce želi občina ob lokalni cesti zgraditi pločnik. Eden od lastnikov
pa občini ne želi prodati zemljišča, zato razmišlja občina o uvedbi postopka za razlastitev.
Razpolagajo s projektom za izvedbo, izvedena pa je tudi že parcelacija potrebnega zemljišča
za pločnik.
Na podlagi (ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10) bi občinski svet ugotovil javno korist, nato pa
bi vložili zahtevo za razlastitev na Upravno enoto po postopku, določenem v Zakonu o
urejanju prostora (ZUrep–1) (Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03).
Občino v tem zvezi zanima ali ima katera občina že izkušnje s postopkom ugotavljanja
javnega interesa po 12. členu Zakona o cestah - kaj naj vsebuje sklep občinskega sveta, da ni
kasneje težav v postopku razlastitve pred upravno enoto ter kako dolgo je postopek
razlastitve nato trajal?
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

do

četrtka,

25.4.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

ODDAJA V NAJEM STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V KMETIJSKE NAMENE
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede oddaje v najem stavbnih
zemljišč v kmetijske namene. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete informacije.
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Občino zanima ali v pogodbe pri oddaji (nezazidanih) stavnih zemljišč v kmetijske namene v
najemne pogodbe vključujete določilo o obveznosti plačila nadomestila za uporabo
stavbnega zemljišča (NUSZ) , kot izhaja iz 49. člena uredbe o stvarnem premoženju države in
sam. lokalnih skupnosti.
Občina bi za določen čas oddala v najem za kmetijske namene (košnja trave,…) zemljišče v
površini 7282 m2, ki leži na območju stavbnih zemljišč. V primeru, da najemniku za površino
zemljišča še zaračuna NUSZ, bi seveda ta dosegel veliko vrednost, za najemnika pa bi to
predstavljalo enormne stroške, ki bi ga seveda odvrnile od najema.
Vaše odgovore nam prosimo posredujte najkasneje do četrtka, 25.4.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
22.04. / URESNIČEVANJA INSTITUTOV ZAKONA O INTEGRITETI IN
PREPREČEVANJA KORUPCIJE V PRAKSI
Z namenom, da vam v občinah omogočimo seznanitev s postopki KPK, približamo pomen
vzpostavitve učinkovitega notranjega nadzora, institute Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije ter zavezance v lokalni samoupravi, ter predstavimo metodologijo in rezultate sistemskega
nadzora nad uresničevanjem institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v Občini
Kamnik vas Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije vabimo na
posvet URESNIČEVANJE INSTITUTOV ZAKONA O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU
KORUPCIJE PRAKSI. Posvet bo potekal v ponedeljek, 22.4.2013 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Austria Trend Hotela Ljubljana- dvorana Horus, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo s programom
in prijavnica
Komisija za preprečevanje korupcije je začela izvajati sistemski nadzor tudi na lokalni ravni, s katerim
želi povečati preglednost postopkov ter odgovornost organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih
pooblastil pri obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov. Cilj nadzora je tudi
okrepiti znanje in poklicno integriteto javnih funkcionarjev ter javnih uslužbencev na lokalni ravni, da
lahko v svojem okolju učinkovito in uspešno uresničujejo naloge in izvajajo ukrepe, ki jih določa
zakon v zvezi s preprečevanjem ter razkrivanjem koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj.
Ker bo kot primer dobre prakse predstavljen tudi pilotni primer nadzora v Občini Kamnik, vas
vabimo, da se na posvet prijavite z izpolnjeno prijavnico na naslov metka@skupnostobcin.si ali preko
faksa na 02 234 15 03 najkasneje do petka, 19.4.2013. Del posveta bo namenjen tudi razrešitvi odprtih
vprašanj za KPK, zato vas vabimo, da ob prijavi na prijavnico zapišete tudi vprašanja s katerimi se
soočate v vsakodnevni praksi.
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23.04. / SESTANEK GLAVNEGA ODBORA SOS
Glavni odbor SOS se bo sestal v torek, 23. aprila 2013 ob 11.00 uri, v prostorih Sekretariata SOS na
Partizanski 1 v Mariboru. Člani glavnega odbora se bodo pogovarjali o pripravah na skupščino in
aktualnih odprtih zadevah.

24.04. / PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE
NA ZAHTEVNOST GRADNJE
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor,
organizira delovni posvet na temo PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV
GLEDE NA ZAHTEVNOST GRADNJE.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo potekal v sredo, 24. aprila 2013, s pričetkom ob
10.00 uri, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete do torka, 23. aprila 2013, skenirane na naslov
metka@skupnostobcin.si, po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije,
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

25.04. / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Skupnost občin Slovenije sklicuje redno letno skupščino SOS, ki bo potekala v četrtek, 25. aprila 2013, s
pričetkom ob 09.30 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Vabilo na skupščino s predlaganim dnevnim redom
Prijavnica
Neposredno po redni letni skupščini ste vabljeni na srečanje in pogovor o aktualnih zadevah s
povabljenimi gosti, ministrom za notranje zadeve in javno upravo dr. Gregorjem Virantom,
predstavnikom ministrstva za finance in predstavnikom ministrstva za gospodarski razvoj in
tehnologijo.
Vljudno vas prosimo, da se skupščine zanesljivo udeležite. V kolikor se skupščine ne morete udeležiti
lahko za udeležbo na skupščini pooblastite pooblaščenca.
Vašo udeležbo potrdite s prijavnico poslano po faksu na številko 02 234 15 03 ali na elektronski naslov
metka.lasic@skupnostobcin.si ali po pošti na Skupnost občin Slovenije, Partizanska c. 1, 2000 Maribor,
najkasneje do ponedeljka, 22. aprila 2013.

25.04. / POGOVOR Z MINISTROM DR. VIRANTOM
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije smo Ministrstvo za notranje zadeve in javno
upravo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Ministrstvo za Finance povabili na
sestanek, namenjen širšemu krogu županj in županov z namenom, da se med občinami in ministrstvi
razreši ključna pomembna vprašanja. Srečanja se bo udeležil minister, pristojen za lokalno
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samoupravo, dr. Gregor Virant, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo, mag. Monika Kirbiš Rojs, odgovor državnega sekretarja na Ministrstvu za finance pa se
dogodka ne bo udeležilo.
Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite srečanja, ki bo potekalo 25. aprila s pričetkom ob
13.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela, dvorana Janus, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Zaradi lažje
organizacije in posredovanja vaših vprašanj in pripomb, namenjenih vabljenim gostom z ministrstev
vas prosimo, da se na dogodek prijavite s spodnjo prijavnico. Vabilo in prijavnica
Prijave

sprejemamo

do

srede,

24.4.2013

do

konca

delovnega

dne

na

naslov

metka.lasic@skupnostobcin.si ali preko faksa na 02 234 15 03.

15.05. / PRAVNE PODLAGE IN EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PREGLED
ELABORATOV O CENAH STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Inštitutom za javne službe vabimo na posvet z naslovom
PRAVNE PODLAGE IN EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PREGLED ELABORATOV O CENAH
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA.
Seminar bo potekal 15. maja 2013 s pričetkom ob 9.30 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana
(dvorana Horus), Dunajska Cesta 154, 1000 Ljubljana.
Seminar je namenjen predstavnikom občin, ki se s problematiko zagotavljanja občinskih javnih služb
varstva okolja ter presojo elaboratov in potrjevanjem cen komunalnih storitev srečujejo pri svojem
delu. Na posvetu bodo za vas na razpolago Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije, mag. Boris
Jagodič, Inštitut za javne službe, mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe ter mag. Blanka
Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o.
Na seminarju boste izvedeli kako uskladiti občinske odloke in druge akte z novo Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
kako vplivajo ukrepi dosedanje cenovne politike na poslovanje izvajalcev občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, dobili boste napotke kako analizirati ključne pogoje izvajanja posameznih
gospodarskih javnih služb z vidika upravičenih stroškov ter kako predeliti izhodišča za oblikovanje
cen kot podlaga za pripravo elaborata. Na posvetu bomo tudi pregledali in splošno komentirali
elaborate o cenah posameznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vabilo na posvet s
programom in prijavnica
Vaša vprašanja v zvezi z obravnavano tematiko nam lahko sporočite preko prijavnice. Zaradi priprave
kvalitetnih odgovorov vas naprošamo, da nam sporočite vaša vprašanja tri dni pred posvetom.
Prijave sprejemamo na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 15 03 najkasneje dan pred
posvetom, torej 14.5.2013.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
20.4. / PODELITEV PRIZNANJ NAŠA SLOVENIJA 2012
Gibanje za ohranjanje in uveljavljanje slovenske kulturne in naravne dediščine / krajine KULTURANATURA.SI bo v soboto, 20. aprila 2013 na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pripravilo 4. letno
srečanje. Začelo se bo s tematskim posvetom (10.00; tema: povezovanje in sodelovanje lastnikov /
»malih« upraviteljev kulturne dediščine; zgled: National Trust, VB), ob 12. uri pa bo svečana podelitev
priznanj NAŠA SLOVENIJA 2012.
Prejemniki priznanj so drugim tudi:
ISTRSKI TRG DRUŽENJA – ŠMARJE PRI KOPRU; predlagatelja: Mestna občina Koper,
Turistična organizacija Koper
BOHAČEV TOPLAR, NAZARJE; predlagatelj: Muzej Vrbovec
HELIOS – OBNOVA VODNJAKOV; predlagatelj: Ustanova PKD Slovenija
KMETIJA PR' KRAČ – DRUŽINA ČIČ, DOLSKO; predlagatelj: Drago Bulc
SLOMŠKOVO LETO V OBČINI ŠENTJUR; predlagatelj: Občina Šentjur
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE – OBČINA KRŠKO; predlagatelj: Občinska
turistična zveza Krško
OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE – ZAVOD ZA TURIZEM IN KULTURO BELTINCI;
predlagatelj: Turistično društvo Lipovci - Beltinci
IDA DOLŠEK, ŠMARTNO PRI LITIJI; predlagatelj: Center za razvoj Litija
PRIMOŽ HIENG, FOTOGRAF – TA NORČAVI PUSTNI ČAS; predlagatelj: Zavod Harlekin
No 1., Brezovica
DR. HERTA MAURER LAUSEGGER, CELOVEC; predlagatelj: dr. Jožica Škofic, Ustanova
PKD Slovenija
KULTURNI DOM GORICA; predlagatelj: Kulturna zadruga Maja, Športno združenje Dom,
Gorica
PODRUŽNIČNE ŠOLE – GIBALO RAZVOJA; predlagatelj: OŠ Sostro – Podružnična šola
Janče
Udeležbo lahko potrdite na e-mail: pkdslovenia@gmail.com; mobi - SMS 070 554 232).
Ob prihodu na Gospodarsko razstavišče se oglasite pri recepciji sejma in povejte, da ste prišli na
srečanje. Prejeli boste vstopnico in ustrezne napotke.

22.04. / USPOSABLJANJE IN ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V OBČINAH
IN ZAVODIH
Center za poklicno rehabilitacijo (CPR), ki deluje znotraj Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta
Republike Slovenije – URI SOČA vas vljudno vabi na seminar z naslovom Usposabljanje in
zaposlovanje invalidov v občinah in zavodih. Seminar bo potekal v ponedeljek, 22.04.2013 v prostorih
URI SOČA, Linhartova 51, Ljubljana (vhod s Tomačevske) (Zemljevid-lokacija). Na seminarju boste
izvedeli osnovne informacije glede možnosti sodelovanja s Centrom za poklicno rehabilitacijo ter
dobili priložnost pridružiti se k že aktivni mreži delodajalcev. Na ta način boste aktivno prispevali k
povečevanju zaposlitvenih možnosti invalidov z omogočanjem usposabljanja v realnem delovnem
okolju in/ali zaposlovanjem. Seminar je brezplačen, potrebna je le predhodna prijava na elektronski
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naslov: zuhra.lovic@ir-rs.si ali po pošti na naslov URI SOČA-CPR, Linhartova 51, Ljubljana. Vabilo in
prijavnica Dodatne informacije dobite na telefonski številki 01/47 58 187.

23.04. / UKREPI OBČIN KOT ZNANILCI TRAJNIH SPREMEMB NA
PODROČJU TRAJNOSTNE MOBILNOSTI
Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, CIPRA Slovenija, Urbanistični inštitut RS, Mestna občina
Ljubljana in Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Slovenska platforma za trajnostno
Mobilnost, organizorajo posvet z naslovom Ukrepi občin kot znanilci trajnih sprememb na področju
trajnostne mobilnosti, ki bo potekal 23.4.2013 v veliki sejni dvorani Mestne hiše MOL, Mestni trg 1,
Ljubljana, s pričetkom ob 10.00 uri. Kotizacije ni, prijava pa je obvezna preko interaktivnega gumbka v
vabilu.

24.04. / GRADNJA LESENIH NIZKOENERGIJSKIH STAVB
Predstavitev in ogled, Žeje pri Komendi, Preddvor, 24. april 2013. V letu 2011 je podjetje
Ekoprodukt zgradilo svoj poslovno-skladiščni objekt v Žejah pri Komendi, ki sledi načelom
trajnostne gradnje, in je prejel tudi priznanje Zeleni svinčnik Zbornice za arhitekturo. Leseni
pasivni vrtec v Preddvoru, katerega konstrukcija in izdelava temeljita na uporabi lesa in
lesnih proizvodov, dokazuje možnost uporabe lesa in lesnih proizvodov za javne objekte.
Izdelan je bil v podjetju Jelovica Hiše d.o.o.
Predstavitev je namenjena predstavnikom občin in resornih ministrstev (za gospodarski
razvoj in tehnologijo ter za kmetijstvo in okolje), podjetjem in samozaposlenim (energetska
podjetja in javna podjetja za energetiko, podjetja s produkti in storitvami na področju
obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije, lesna in lesnopredelovalna industrija,
gradbena dejavnost, svetovanje in inženiring), specializiranim javnim ustanovam ter
strokovni in znanstveni javnosti. Udeležba, vključno z avtobusnim prevozom in prigrizkom,
je brezplačna. Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 19. aprila na prijavnici
(v primeru preseganja števila razpoložljivih mest bo udeležba omogočena po enemu
predstavniku na organizacijo). Dodatne informacije v vabilu, pri Karmen Kogoj Ogris na 01
439 71 00, karmen@umanotera.org ter na spletni strani www.slovenija-co2.si.

25.04. / III. KONFERENCA EVIDENTIRANJA GJS
V Sloveniji že nekaj let deluje sistem evidentiranja gospodarske javne infrastrukture na državni ravni,
ki na mnogih področjih pomembno vpliva na razvoj infrastrukture in predstavlja pomemben dejavnik
gospodarskega in družbenega razvoja. Osnovni namen vzpostavitve sistema, prikaz zasedenosti
prostora z objekti gospodarske javne infrastrukture za območje celotne države, se izpolnjuje. Pri tem
lahko ugotovimo, da je največja pridobitev predvsem zavedanje prednosti strukturiranih evidenc
gospodarske javne infrastrukture s strani lastnikov in uporabnikov informacij. GURS in MIZŠ na tem
področju že vrsto let uspešno sodelujeta. V letošnjem letu so zagotovili temelje za potrebe
učinkovitejšega razvoja infrastrukture širokopasovnih elektronskih komunikacij, ki bodo olajšali
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iskanje sinergijskih učinkov pri investicijah v različne vrste gospodarske javne infrastrukture. Na
letošnji konferenci bodo predstavljeni rezultati nekaterih vidnejših projektov na področju
evidentiranja gospodarske javne infrastrukture na državni in lokalni ravni, vzpodbuditi pa želijo
povezovanje finančnih in tehničnih evidenc gospodarske javne infrastrukture ter poudariti pomen
položajne natančnosti evidentirane infrastrukture. Konferenca bo v četrtek, 25. aprila 2013 v Hotelu
Mons, Pot za Brdom 55, Ljubljana.

07.05. / KOR. UPRAVLJANE IN NOTRANJA REVIZIJA
Slovenski inštitut za revizijo vabi na 2. mednarodno konferenco IIA (The Institute of Internal
Auditors) - Slovenskega inštituta, ki bo 7. maja 2013 v veliki dvorani Fakultete za družbene
vede (FDV). Na konferenco vabimo člane uprav in nadzornih svetov, nosilna tema
konference pa bo korporativno upravljanje in notranja revizija. Tudi letos bodo kot ključni
gostje in predavatelji sodelovali tuji strokovnjaki s področja notranje revizije. Več o njih in
poteku konference lahko preberete v pripetem obvestilu za javnost. Dodatna vprašanja lahko
pošljete na info@si-revizija.si ali pokličete na 01/568 56 36.

09.05. / INFORMATIVNI DAN LIFE +
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi na LIFE + 2013 INFORMATIVNI DAN, ki bo v četrtek, 9. maja
2013, z začetkom ob 9.00 uri v veliki sejni sobi v 4. nadstropju Agencije RS za okolje, Vojkova 1b,
Ljubljana. Udeležba je brezplačna, 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.
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NOVICE DRUGIH
SODELOVANJE ŽUPANOV E-OBČIN
V sredo, 17. aprila je bila v Ljubljani delavnica čezmejnega Slo-Ita e-sodelovanja. Predstavljenih je bilo
veliko predlogov prototipnih rešitev čezmejnega e-sodelovanja, ki so objavljeni na tej povezavi. V
okviru Medobčinske pobude Čezmejno e-sodelovanje v Podonavski e-regiji, bomo povzeli predlog, ki
ga je v plenarnem delu delavnice podal župan Občine Ribnica, gospod Jože Levstek, univ. dipl. inž.
kmet., da se zainteresirani župani usmerijo v razvijanje "eObčine brez meja". V program 3.
mednarodne konference, ki bo 23. in 24. septembra v Ljubljani bomo vključili srečanje županov
eObčin brez meja bližnjih držav. Ta prizadevanja bomo povezovali z vključevanjem manjših in srednje
velikih podjetij (SMEs) na območju občine v poskusno čezmejno e-sodelovanje za izboljševanje
povezav z obstoječimi partnerji in pridobivanje novih. Zato Vas vljudno vabimo, da presodite o tem,
kako spodbuditi taka podjetja za čezmejno e-sodelovanje - eSMEs. (vir: Jože Gričar)

LOKALNA PARTNERSTVA ZA STAREJŠE
V okviru projektov HELPS, Q-AGEING - kakovostno staranje v urbanem okolju; SENIOR
KAPITAL in SILVER CITY bo potekala izmenjava dobrih praks – Učinkovita lokalna
partnerstva za starejše in ranljive osebe.
Dogodek bo potekal kot mreženje med različnimi projekti transnacionalnega sodelovanja z
namenom, da se zagotovi spodbujanje učinkovitih in konkretnih orodij, usmerjenih k
učinkovitim lokalnim partnerstvom za pomoč starejšim in ranljivim skupinam. Dogodek bo
potekal v Budimpešti 9. maja 2013. Delovni jezik je angleščina.
Na dogodku bodo štiri tematske delavnice in sicer:
Inovativne rešitve / najboljše prakse na področju socialnega varstva za starejše in ranljive
osebe
Ponovno vključevanje starejših na trg dela (posebej prilagojeni izobraževalni programi,
rešitve za zaposlovanje, itd.)
Inovativne rešitve stanovanjskega vprašanja / najboljše prakse za starejše in ranljive
osebe
Ponovno vključevanje starejših v družbo s pomočjo prostovoljnih programov
V delavnicah boste lahko slišali uspešne konkretne prakse drugih organizacij, ki so že
preizkušene v Evropi, predvsem s partnerji zgoraj navedenih projektov. Zainteresirani za
udeležbo dobijo prijavni obrazec v Sekretariatu SOS, kontakt: sasa.kek@skupnostobcin.si.

APLIKACIJA PORABIMANJ
Aplikacija Porabimanj – moj energetski svetovalec je prejela nagrado za najboljši promocijski
projekt učinkovite rabe in obnovljivih virov energije na 15. Dnevih energetikov v Portorožu.
Nagrada je potrdila izjemen potencial aplikacije Porabimanj, ki smo ga s pomočjo partnerjev
vzpostavili in ga nameravamo v prihodnje v sodelovanju z vami razvijati naprej. Doslej so že
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štirje partnerji svetovalca vključili v svoje spletni strani. (vir: Rajko Dolinšek) več:
http://www.pozitivnaenergija.si/nagrada-aplikaciji-porabimanj

V TROJE
Kolesarite po svojih vsakodnevnih poteh v troje in sodelujte v nagradnem žrebanju
Celotna Slovenija, od 22. aprila do 23. maj 2013 (prijave so odprte do srede, 8. maja
2013)
Vabimo vas, da tudi letos kolesarite po svojih vsakodnevnih poteh v okviru akcije
V troje! Akciji se lahko pridružijo kolesarske trojke, to je po trije sodelavci,
sošolci, prijatelji, družinski člani itd., ki sodelujejo kot ekipa in za pot na delo, v
šolo ipd. uporabljajo kolesa. Pomembno je, da je ekipa združena v skupnem prizadevanju, da
za svojo obliko vsakodnevne mobilnosti uporablja kolo namesto avtomobila.
Trojke se lahko prijavijo najkasneje do srede, 8. maja 2013, do polnoči, na spletni strani
www.vtroje.si. Za sodelovanje v nagradnem žrebanju mora trojka od dneva začetka
kolesarjenja v akciji do konca akcije zbrati več prekolesarjenih kot ne-prekolesarjenih dni za
celotno ekipo.
Akcija v letu 2013 poteka v organizaciji Društva Urbani premiki v sodelovanju z
Urbanističnim inštitutom Republike Slovenije in Svetom za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu ter s podporo prijateljev in podpornikov projekta. Nagrajena ekipa bo prejela tri
kolesa BigFish, ki jih podarja Veleposlaništvo Kraljevine Nizozemske v sodelovanju s
Studiom Moderna.
Udeležba v akciji je brezplačna, prijave in več informacij na spletni strani www.vtroje.si.

EKO KULINARIKA NA VINSKIH CESTAH ŠTAJERSKE
Vabljeni k sodelovanju v katalogu ponudbe ekološke kulinarike na vinsko turističnih cestah
Štajerske. Katalog ponudbe ekološke kulinarike bo prispeval k izboljšanju turistične
ponudbe, povečal število obiskovalcev na obeh straneh slovensko – avstrijske meje in
dopolnil novo prekomejno blagovno znamko Eko vino Štajerska / Biowein Steiermark, ki so
jo razvili v okviru projekta VINOCOOL. Objava v katalogu je brezplačna. (Vir in več:
www.halo.si/aktualno?id=000028746)

5. REDNA SEJA VLADE RS
STOCKHOLMSKA KONVENCIJA
Vlada je nas seji sprejela sklepa:
1. RS podpira Predlog sklepa Sveta o stališču glede predloga za spremembo prilog A in
B k Stockholmski konvenciji o obstojih organskih onesnaževalih
2. RS podpira Predlog sklepa Sveta o predložitvi predloga za vključitev dodatnih
kemikalij v Prilogo A k Stockholmski konvenciji o obstojniih organskih onesnaževalih
v imenu Evropske unije.
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Vsaki dve leti potekajo sestanki pogodbenic, na katerih se sprejemajo novi sklepi, na ta način
se dodajajo nova aktualna onesnaževala, ki predstavljajo zaradi svojih negativnih lastnosti
globalno grožnjo zdravju ljudi in okolju in pregledujejo izjeme glede še dovoljene uporabe
obstoječim, že vključenim.
Vlada se strinja z vključitvijo novega onesnaževala - heksabromociklododekana (HBCDD) v
Prilo konvencije. Gre za obstojno kemikalijo, ki se kopiči v organizmih in je strupena.
Uporablja se za proizvodnjo in uporabo v izolacijskem materialu, največ v ekspandiranem
polistirenu (EPS) in ekstrudiranem polistirenu (XPS) v gradbeništvu. Vlada podpira tudi, da
se drugi kemikaliji - perfluorooktan sulfonski kislini (PFOS) in njenim derivatom, ki je že
vključena v prilogo konvencije, omeji uporaba. Strinja pa se tudi z vključitvijo nove
kemikalije dikofol v priloge h konvenciji. Dikofol kaže lastnosti obstojnih organskih
onesnaževal.
PROIZVODNJA IN DISTRIBUCIJA PARE IN TOPLE VODE
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o oblikovanju cen proizvodnje in distribucije
pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce. Novo uredbo je
bilo treba sprejeti pred iztekom roka veljavnosti sedanje uredbe, ker bi se v nasprotnem
primeru cene daljinskega ogrevanja oblikovale prosto.
Vlada zavezancem uredbe priporoča, da prihodke, pridobljene z zvišanjem fiksnega dela
cene, uporabijo le za investicijska vzdrževalna dela.
UREDBA O RAZVOJNEM SVETU KOHEZIJSKE REGIJE
Vlada je izdala Uredbo o razvojnem svetu kohezijske regije. Pravna podlaga izdaje uredbe je
zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, ki v sedmem odstavku 6. člena določa,
da Vlada RS z uredbo določi način delovanja razvojnega sveta kohezijske regije. Zakon
določa, da se za izvajanje kohezijske politike EU in opravljanje drugih skupnih nalog
razvojne regije povezujejo v kohezijske regije. Za Slovenijo določa uredba o NUTS dve
kohezijski regiji: Vzhodno Slovenijo in Zahodno Slovenijo.
Organ odločanja kohezijske regije je razvojni svet kohezijske regije. Vsaka regija v kohezijski
regiji ima v razvojnem svetu kohezijske regije pet predstavnikov, ki jih imenuje svet regije.
Materialne in finančne pogoje za delo sveta zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo.

PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC NASTALIH ZARADI POPLAV
Na seji je bil sprejet program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi posledic
poplav med 4. in 7. novembrom 2012 z izhodišči za izvedbo v letu 2013. Poplave med 4. in 5.
novembrom 2012 so prizadele 112 občin oziroma 7.982 državljanov.
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Sprejeti program vključuje obnovo objektov vodnogospodarske infrastrukture, objektov v
lasti oseb javnega prava oziroma občinskih infrastrukturnih in drugih javnih objektov,
izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari in obnovo posebnih objektov –
kulturnih spomenikov ter stavb v lasti oseb zasebnega prava kot tudi obnovo zemljišč.
Na podlagi programa se lahko izvedejo postopki za odpravo posledic po naravni nesreči, saj
je v najkrajšem možnem času potrebno začeti z izvedbo obnove na prioritetnih objektih
vodne infrastrukture, lokalne infrastrukture in sanacije plazov.
Za leto 2013 so predvidena sredstva v višini 22,2 mio EUR. Sredstva so zagotovljena v
proračunski rezervi RS. V nadaljnjih letih obnove (predvidoma od leta 2014 do 2017) se
sredstva zagotavljajo v okviru integralnih postavk MKO v okviru sredstev za izvedbo
ukrepov za obnovo stvari.

PRORAČUNSKA POSTAVKA REZERVA RS
Vlada je povečala pravice porabe na proračunski postavki Rezerva RS, in sicer se povečajo
pravice porabe za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč v letu 2013 (v
višini 13.851.035,16 evrov).
Pristojna ministrstva so pripravila oceno sredstev za izvedbo programov odprave posledic
naravnih nesreč v letu 2013 in ugotovljeno je bilo, da razpoložljiva sredstva Rezerve RS ne
zadoščajo za izvedbo Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi
posledic poplav v pristojnosti Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
V januarju 2013 je RS za odpravo posledic škode na vodni infrastrukturi zaprosila za pomoč
iz Evropskega solidarnostnega sklada. Pričakovani obseg nepovratnih sredstev iz sklada EU
znaša do 14 mio EUR. Zato se je, v skladu z 12. členom Zakona o izvrševanju proračunov RS
za leti 2013 in 2014, v okviru glavnega programa Posebna proračunska rezerva in programi
pomoči v primerih nesreč, predlagalo povečanje proračunske postavke Rezerva RS v višini
13.851.035,16 evrov. V kolikor sredstva EU v letu 2013 ne bodo realizirana, plačila iz
integralnih postavk v predmetni višini ne bodo izvedena.

POLOŽAJ ROMSKE SKUPNOSTI V SLOVENIJE
Vlada Republike Slovenije je sprejela stališče k mnenju Državnega sveta RS k drugemu
poročilu Vlade RS o položaju romske skupnosti v Sloveniji.
Podana je splošna ugotovitev državnega sveta, da je na področju urejanja problematike
položaja romske skupnosti v Sloveniji za obdobje druge polovice leta 2010 in leta 2011
zaznati napredek ter da se na področju vzgoje in izobraževanja kažejo pozitivni premiki.
Opozarja se, da pa so še vedno pereči nerešeni problemi bivanjskih razmer romske
skupnosti. Vlada na to pojasnjuje, da so v poročilu obširno predstavljene vse aktivnosti in
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napori ministrstev in vladnih služb, kot tudi aktivnosti lokalnih skupnosti. Urejanje
bivanjskih razmer romske skupnosti je opredeljeno kot prva prioriteta Nacionalnega
programa ukrepov za Rome Vlade RS za obdobje 2010-2015.
V svojem mnenju državni svet še predlaga, da bi bilo smiselno spodbuditi določene lokalne
skupnosti, naj skladno z Nacionalnim programom ukrepov Vlade RS za Rome za obdobje
2010-2015 pripravijo svoje akcijske načrte. Vlada RS pojasnjuje, da je Komisija Vlade RS za
zaščito romske skupnosti zadolžila pristojno Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, naj
pripravi podrobno informacijo o uresničevanju ukrepov iz nacionalnega programa, ki sodijo
v njegovo pristojnost, in o sprejetju občinskih prostorskih načrtov ter smernice delovanja
ministrstva na tem področju s predlogi za izboljšave. Tudi sicer sta ministrstvo, pristojno za
prostor, in Služba za narodnosti Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo občine
večkrat pozvala k sprejemu omenjenih akcijskih načrtov. Poleg tega je ministrstvo, pristojno
za prostor, v letih 2010 in 2011 organiziralo dva seminarja s področja urejanja romskih
naselij, na katera so bili poleg zaposlenih v občinskih upravah občin, kjer živi romsko
prebivalstvo, povabljeni tudi romski svetniki.
Državni svet se v zaključku svojega mnenja zavzema za celovit pristop k reševanju romske
problematike in za še tesnejše sodelovanje vseh deležnikov v smeri sooblikovanja ustreznih
rešitev.

AKTUALNI RAZPISI
SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V OBMOČJU IZVAJANJA
ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI
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.

RAZPIS ZA JAVNO NAROČANJE INOVACIJ
Razpis za javno naročanje inovacij je objavila EK. Teme so tokrat tri:
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čista vozila in plovila, ter druge naprave za mobilnost (izključeno je področje IKT)
trajnostna gradnja

bolj učinkovita raba virov, vključno z recikliranjem
Na voljo je 6,3 mio €, rok za prijavo je 28. maj.

NATEČAJ ZA NAGRADO »REGIOSTARS 2014«
Evropska komisija je objavila natečaj za nagrado »RegioStars 2014« - sedmo letno nagrado –
za najbolj inovativne projekte s področja regionalnega razvoja, ki so sofinancirani s sredstvi
evropskih strukturnih skladov, ki bo podeljena v začetku leta 2014 v Bruslju. Kot v
predhodnem letu, je bilo opredeljenih pet nagradnih področij:
pametna rast: spodbujanje inovacij malih in srednje velikih podjetij;
trajnostna rast: zelen razvoj in ustvarjanje delovnih mest s pomočjo bio-gospodarstva;
vključujoča rast: ustvarjanje delovnih mest za mlade generacije;
CityStar: investicijski projekti na področju trajnostnega mestnega javnega prometa;
večji investicijski projekti: energetska učinkovitost in gospodarstvo z nizkimi
emisijami ogljika.
Za nagrade v letu 2014, bodo izbrani finalisti v okviru dnevov odprtih vrat oktobra 2013
imeli možnost predstaviti svoje projekte neodvisni žiriji.
Več informacij in prijavni obrazci so vam na voljo na tej povezavi:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_e
n.cfm. Rok za prijavo najbolj inovativnih projektov s strani Organa upravljanja Evropski
komisiji je 30. april 2013. Zainteresirani vodilni partnerji naj posredujejo svoje prijave v
angleškem jeziku do najkasneje 26. aprila 2013 Organu upravljanja/Skupnemu tehničnemu
sekretariatu na elektronski naslov: REGIO-STARS@ec.europa.eu. V primeru dodatnih
vprašanj se prosim obrnite na Natalie Majcenovič na 01 400 3153.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma
25.1., objavilo nov javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2.
agromelioracije na komasacijskih območjih. Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova tega ukrepa so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih
območjih. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji za predmet
podpore št. 1. komasacije, so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije. Vlagatelji za premet
podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del
agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.
Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu
dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje... in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja... oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na
internetni strani, vsak dan v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo popravek javnega razpisa za ukrep 125 - Izboljšanje in
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1.
komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. V javnem
razpisu se na strani dve v točki 1 Objava in zaključek javnega razpisa in Vnos vlog v prijavni obrazec
in predložitev vlog ter na strani 12 v točkah 10.1 in 10.4 spremeni datum zaprtja javnega razpisa, in
sicer iz 27. 3. 2013 na 30. 4. 2013, ter datum vnosa vlog v prijavni obrazec iz 11. 3. 2013 na 10. 4. 2013.

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI REGIONALNIH
DESTINACIJSKIH ORGANIZACIJ
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne
usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih,
distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in
delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo
operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji. Na razpis za
ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki ima obliko
zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali
druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje
sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju
razvojne regije vsaj za obdobje treh let od dneva oddaje vloge na razpis. Na razpis se ne morejo
prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za
sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za
pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS št. 42/2010, dne 28.5.2010. Rok za oddajo
ponudb je 24.05.2013 do 14. ure. Več o tem tukaj.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE: PROJEKTI PREBIVALCEV IN PODPORNI
UKREPI
Objavljena sta razpis prijavna dokumentacija za program Evropa za državljane, za Projekte
prebivalcev in Podporne ukrepe. Tudi pri teh dveh ukrepih velja, da od letošnjega leta dalje ob sami
prijavi ni potrebno pošiljati dokumentov po pošti. Pri obeh ukrepih se elektronski prijavnici pripneta
častna izjava in proračun. Razpis in prijavno dokumentacijo za Projekte državljanov najdete tukaj.
Razpis in prijavno dokumentacijo za Podporne ukrepe najdete na spletni strani Evropske Komisije.
Rok za prijavo za ukrepa 2.1 in ukrep 2.2 je 1. junij 2013.

RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več.
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Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNIH ŠOL, VRTCEV IN
ZDRAVSTVENIH DOMOV V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«. Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih
stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje, v
naslednji vsebini: energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih
gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). Po tem
razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega
razpisa (1.2.2013) še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to
potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis
pogodbe z izbranim izvajalcem. Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne
skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept (LEK). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih
namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so stroški gradnje, stroški nakupa in vgradnje
opreme, stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora. S sredstvi evropske kohezijske
politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Sredstva
se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina
razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega
razpisa.
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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.

3. SESTANEK ALPE-JADRAN
V Celovcu je 17. aprila 2013 potekal tretji sestanek ad-hoc delovne skupine za reorganizacijo Delovne
skupnosti Alpe Jadran. Iz Slovenije sta se sestanka udeležila Jožef Keček iz MZZ in Saša Kek iz SOS.
Na sestanku se je usklajeval novi pravilnik delovne skupnosti, predlog članarin in vsebinskih oz.
tematskih sklopov. Vsi dokumenti so v fazi osnutkov in se pripravljajo z namenom nove, bolj
projektno orientirane prihodnosti sedanje delovne skupnosti, ki bo najverjetneje spremenila tudi svoje
ime v »AAA – Alpe Adria Alliance«. Med vsebinami, ki bi jih po novi ureditvi vodile in koordinirale
»TKT - Tematske koordinacijske točke« so med predlogi: šport; kultura; mladina; turizem; okolje z
energijo in naravo; Evropa z regijami, jeziki in lobiranjem; gospodarstvo; izobraževanje; socialne
zadeve in enakost spolov. Med vsebinskimi točkami so za področje turizma, partnerji predlagali, da bi
TKT prevzela Slovenija. (SK)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KOHEZIJSKA POLITIKA EU KOT POMOČ PRI KRIZI
Evropska komisija je predstavila pregled delovanja strukturnih skladov EU v državah
članicah. „Strateško poročilo“ o izvajanju programov kohezijske politike v obdobju 2007-2013
združuje podatke, večinoma iz obdobja do konca leta 2011, ki so jih posredovale države
članice. Do zaključka programov leta 2015 ostajata še 2 leti, naložbe v okviru Evropskega
sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in Evropskega socialnega sklada pa so že
doprinesle k napredku in izboljšanju življenja za veliko državljanov. Napredek in izboljšave
po vsej EU vključujejo:
1,9 milijona več ljudi ima sedaj širokopasovni dostop;
2,6 milijona več ljudi ima zagotovljeno oskrbo z vodo, 5,7 milijona več ljudi pa uživa
koristi projektov na področju obravnave odpadne vode;
skupna dolžina cest TEN-T znaša 460 km, železniških prog TEN-T pa 334 km ter
2,4 milijona ljudi, ki so prejemali pomoč iz Evropskega socialnega sklada, je našlo službo.
Inovacije in majhna podjetja so pod okriljem naložb kohezijske politike doživela pravi
razcvet, še veliko naložb pa je v pripravi.
(vir:EU)

PODNEBNE SPREMEMBE - NARAVNE NESREČE
Strategija bo usklajevala ukrepe držav članic EU v zvezi z vplivi podnebnih sprememb na
lokalne skupnosti.
Evropska unija se je zavezala, da bo zmanjšala emisije toplogrednih plinov, vendar samo
določitev ciljev

za zaustavitev dviga povprečne temperature ne bo dovolj. Zaradi čedalje

pogostejših skrajnih vremenskih pojavov so ogrožena življenja ljudi, njihovo zdravje,
preživetje in premoženje. Države južne in srednje Evrope se denimo čedalje večkrat
spopadajo z vročinskimi valovi, gozdnimi požari in sušami. V severni in severovzhodni
Evropi se pričakujejo pogostejše poplave in obalna erozija. Nekatere države so že sprejele
ukrepe za omilitev posledic globalnega segrevanja, druge se tega zaradi različnih razlogov še
niso lotile. Evropska komisija zato predlaga bolj usklajen pristop na ravni EU. Celotno
objavo si lahko preberete tukaj. (vir:EK)

APRILSKO ZASEDANJE PARLAMENTA
Poslanci so se na plenarnem zasedanju v Strasbourgu, ki je potekalo med 15. in 18. aprilom,
med drugim posvetili skladnosti sprememb madžarske ustave z evropskim pravom, govorili
pa so tudi o zapletih pri sprejemanju reševalnega paketa za ciprski finančni sistem.
Parlament je sicer potrdil tudi obsežno bančno reformo.
Poslanci so se zavzeli za reformo financiranja evropskih političnih strank, da bi tako
povečali njihovo vidnost. Vsako donacijo nad 1000 evrov bo potrebno objaviti. Volitve v
Parlament naj bi po željah poslancev potekale med 22. in 25. majem, sicer izhaja iz glasovanja
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odbora za ustavne zadeve. Poslanci so se izrekli proti zamrznitvi dražb za nova dovoljenja za
izpuste CO2, pri čemer jih je zaskrbel predvsem morebiten upad zaupanja v trg dovoljenj.
Svoje soglasje so dali k izvzetju medcelinskih poletov iz evropskega sistema za trgovanje z
izpusti. Nezaželenega ribjega ulova ribiči po novem ne bodo mogli vreči nazaj v morje, če
bo šlo za kakšno izmed 35 vrst rib, ujetih v Skagerraku, območju med Severnim morjem in
Baltikom. Prepoved se bo začela uveljavljati leta 2014, leta 2016 pa bo popolna, so odločili
poslanci. (vir:EP)
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