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NOVIČKE SOS
EDINO SEDMA SILA STRLA ŽUPANE
Nogometna ekipa županov, se je udeležila turnirja v nogometu v Štorah, ki je bil organiziran ob dnevu
slovenske vojske 28. maja. Na turnirju, ki je potekal že deveto leto
zapored, je ob ekipi županov nastopilo še devet ekip in sicer:
ekipa MO Celje, Občine Šentjur, ekipa profesorjev srednjih šol,
ekipa športnih novinarjev, ekipa MORS, ekipa 20. Motoriziranega
bataljona, ekipa PU Celje, ekipa Ponikva ter ekipa občine Štore.
Slovenski župani so znanje pokazali v predtekmovalni skupini,
kjer so ostali po štirih tekmah neporaženi. V finalu turnirja so se
pomerili z ekipo športnih novinarjev, ki je prav tako dosegla prvo
mesto v svoji skupini in do finala še niso prejeli zadetka. Na
koncu so župani morali priznati premoč športnim novinarjem, ki so trikrat poslali žogo v mrežo
županov. Za ekipo županov so nastopali: Franc Mlakar, podžupan občin Hajdina Miran Jurkošek
župan občine Štore, Jože Kužnik župan občine Polzela, Anton Zakrajšek župan občine Velike Lašče,
Aco Šuštar župan občine Vodice, Slavko Režonja župan občine Turnišče, Marko Diaci župan občine
Šentjur, Janko Kopušar župan občine Šmartno ob Paki ter Miha Mohor iz SOS. (mm)

REDARJI V CELJU O APLIKACIJI ZA IZTERJAVE TER O
IZOBRAŽEVANJIH ZA TEHTANJE
Komisija za občinsko redarsko službo se je sestala na svojem 6. sestanku, ki je bil 29. maja v Celju, je s
predstavnico Carinske uprave RS razpravljala o težavah in pobudah prekrškovnih organov pri
uporabi aplikacije e-Izvršbe. Prisotni so na začetku izpostavili, da je tako odzivnost, kot sodelovanje s
CURS dobro. Žal pa ima nova aplikacija nekaj težav s hitrostjo povezave, kar redarstvom otežuje
izmenjavo podatkov. Prisotni člani komisije so prav tako izpostavili, da se težave pojavijo pri izterjavi
obročnih plačil, kjer se dolžniku izračunajo stroški za izdajo sklepa za vsak obrok posebej.
Predstavnica CURS je opozorila, da se trudijo težave z aplikacijo odpraviti, saj se zavedajo
pomembnosti hitrih izterjav. V nadaljevanju je predsednik komisije prisotne seznanil z uporabo
aplikacije e-Risk, ki bo omogočila dostop do podatkov potrebnih za hitro in učinkovito ukrepanje ob
ugotovljenem prekršku. V nadaljevanju, je predstavnik Policijske akademije udeležencem predstavil
program za tehtanje vozil, ki ga bodo v kratkem izvedli v Tacnu. Občinski redarji se bodo usposobili
za tehtanje vozil, saj pretežka vozila uničujejo občinske ceste. Tako imajo občine na eni strani velike
stroške popravil, na drugi strani pa slabe ceste ogrožajo varnost udeležencev v cestnem prometu. Na
tem mestu je bilo izpostavljeno vprašanje ali so občine oz prekrškovni organi zainteresirani za skupen
nakup tehnice za tovorna vozila. (MM)

SESTANEK COVENANT CAPACITY
V Mariboru so se zbrali partnerji projekta Covenant Capacity. 28. maja 2013 so se odpravili na
študijski obisk v hrvaško Koprivnico. Mesto Koprivnica je tudi partner na projektu in pokazali so
svoje aktivnosti ter rezultate na področju učinkovite rabe energije. Koprivnica se lahko predvsem
pohvali z celovitimi kolesarskimi aktivnostmi, od muzeja posvečenega kolesom na prostem, do
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urejenih kolesarskih poti in kolesarjem prijaznega mesta. Med mestnimi
politikami s področja učinkovite rabe energije bi izpostavila oprostitev
komunalne takse tistim graditeljem, ki gradijo nizko-energetske
zgradbe. Zanimivo je bilo tudi videti, kako postopoma vojaški objekt
(kasarno) postopoma spreminjajo v študijski kampus. Pričeli so z
obnovo ene zgradbe, ki so jo z sanacijo spremenili v
energetsko učinkovit vrtec. 29. maja so partnerji projekta
v Mariboru pregledali zadane aktivnosti in skladnost
njihovega uresničevanja z terminskimi plani. (SK)

SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO SOS
Komisija za mladinsko politiko pri SOS se je sestala v petek, 31. maja na Ljubljanskem gradu. Na seji
komisije je predstavnik Urada za Mladino, Aleš Ojsteršek, prisotnim članicam in članom podal
informacijo, da se Nacionalni program za mlade trenutno nahaja v vladni proceduri. Ker se do točke
dnevnega reda, ki je bila namenjena informaciji o ukrepih Vlade za večjo zaposljivost mladih,
pristojno ministrstvo (MDDSZ) ni opredelilo, je bilo dogovorjeno, da se bo sklicalo posebni sestanek
Komisije, Urada za mladino in MDDSZ k tej temi. Prav tako je gospod Ojsteršek predstavil pobudo
Urada za Mladino. Gre za nov cikel razvoja mladinske infrastrukture in nadgradnjo dosedanjega
"poklica" mladinski delavec, ki bi ga želeli dvigniti na raven ostalih primerljivih poklicev. V novi
finančni perspektivi 2014 -2020 bodo zagnali tudi nov cikel mladinske infrastrukture. Urad za mladino
je zaprosil za podporo Skupnosti občin in posameznih občin v obliki pisma podpore in predstavitve
predsedstvu SOS. Osrednja točka seje komisije je bila namenjena ukrepom za participacijo mladih v
lokalnem življenju, kar je tako tematsko kot časovno sovpadalo z delavnico Mladinskega sveta
Ajdovščina na temo »Participacija mladih kot pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina«.
(bh)

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA
OBČINA 2013
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije,
Evropsko

prestolnico

mladih

Maribor

2013

in

pod

častnim

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

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PRAVILNIK O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O
NORMATIVIH IN MINIMALNIH TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN
OPREMO VRTCA
Obveščamo vas, da je v Uradnem Listu, številka 47/2013 z dne 31.5.2013 objavljen nov Pravilnik o
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca (pravilnik).

ZAKON – TURIZEM
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog
Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Komisija za turizem je osnutek zakona že obravnavala in
podala številne predloge in pripombe. Ministrstvo je sklicalo sestanek z deležniki, med njimi je tudi
SOS, kjer bo predlog predstavilo. Predlog ZSRT-1 najdete tukaj.

PRAVILNIK ZA POBUDE - OPN
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor predlog Pravilnika
o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem
prostorskem načrtu. Pravilnik podrobneje opredeljuje pogoje za obravnavo pobud z vidika ciljev
prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z
vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Za namen poenotenega
podajanja pobud, njihove obravnave in opredeljevanja do njih, so s pravilnikom določeni trije obrazci,
na katerih oziroma s pomočjo katerih se bodo opravila ta dejanja. Predlog pravilnika in priloge k
pravilniku najdete tukaj: Pravilnik, priloga 1, priloga 2, priloga 3.
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Vaša

stališča,

predloge,

pripombe

posredujete

najkasneje

do

srede,

5.6.2013

na

naslov

info@skupnostobcin.si.

PREDLOG OPERATIVNEGA PROGRAMA ZA IZVEDBO RESOLUCIJE O
STRATEŠKIH USMERITVAH SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN
ŽIVILSTVA DO LETA 2020
Obveščamo vas, da smo na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje zasledili Predlog
Operativnega programa za izvedbo Resolucije o strateških usmeritvah slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020 »Zagotovimo.si hrano za jutri«, ki vam ga najdete s klikom tukaj.
Vaše predloge in stališča na predlog nam posredujte najkasneje do ponedeljka, 10.6.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O PREJEMKIH POSLOVODNIH OSEB V
GOSPODARSKIH DRUŽBAH V VEČINSKI LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE
IN SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
Obveščamo vas, da smo s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo prejeli predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah
v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih skupnosti, ki ga najdete tukaj.
Vljudno vas naprošamo, da na predlog podate vaša stališča, pripombe in predloge in nam jih
posredujete najkasneje do četrtka, 6.6.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU KULTURNE DEDIŠČINE
Obveščamo vas, da smo na spletni strani Ministrstva za kulturo zasledili Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o varstvu kulturne dediščine, ki ga najdete tukaj.
Prosimo vas, da nam do 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si sporočite vaše predloge
in pripombe.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN ARHIVSKEGA GRADIVA TER
ARHIVIH
Na spletni strani Ministrstva za kulturo smo zasledili Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih.
Vljudno vas prosimo, da se do priloženega dokumenta opredelite najkasneje do 24.6.2013 na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si.
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PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO.
Sporočamo vam, da je na spletni strani Ministrstva za kulturo objavljen predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Predlog zakona
Vljudno vas prosimo, da nam do ponedeljka 24.6.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si
sporočite vaše pripombe in predloge.

ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O PREKRŠKIH
V pregled smo prejeli Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o prekrških. Vljudno vas prosimo,
da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje
do 12.6.2013.

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE V DELOVNO SKUPINO ZA ŠPORT IN KOMUNALNO
INFRASTRUKTURO NA PODROČJU ŠPORTA
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 13. redni seji, ki je potekala 21.3.2013 sprejelo sklep o
ustanovitvi delovne skupine za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa.
Delovna skupina za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa je oblikovana z namenom
zagotoviti strokovne sogovornike v občinah, ki bodo zagotovili strokovno pomoč občinam,
sekretariatu Skupnosti občin Slovenije ter Predsedstvu SOS, pri pripravi strokovni podlag za
oblikovanje pravilnikov, strategij ali programov na področju športa ter športne komunalne
infrastrukture v občinah ter izobraževanj na tem področju. V delovno skupino se lahko evidentirajo
zaposleni, ki v občinah skrbijo za športno infrastrukturo in športne programe ter županje in župani.
Obrazec za evidentiranje v delovno skupino za šport in komunalno infrastrukturo na področju športa
Vse zainteresirane vljudno prosimo, da nam izpolnjene obrazce za evidentiranje pošljete najkasneje do
ponedeljka, 10. junija 2013 na elektronski naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na številko:
02/234 15 03.

EVIDENTIRANJE ZA ČASTNO RAZSODIŠČE
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 13. redni seji, ki je potekala 21.3.2013 sprejelo sklep o
odprtju postopkov evidentiranja kandidatk in kandidatov za sestavo ČASTENEGA RAZSODIŠČA kot
izhaja iz 26. člena predloga Kodeksa ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni. V priponki
sporočila prilagamo dopis za evidentiranje in obrazec za evidentiranje. Dopis, obrazec za evidentiranje
Postopek evidentiranja je odprt do 8.6.2013. Vaše predloge nam lahko posredujete na elektronski
naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu 02 234 15 03.
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POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

POROČANJE O NADOMESTILU KOT OBLIKI DRŽAVNE POMOČI
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede poziva k poročanju o nadomestilu
kot obliki državne pomoči. Občina je prosila za podajo informacij s strani občin članic SOS.
Na podlagi 4. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči je bilo potrebno do 15.3.2013 prvič
poročati tudi o zneskih nadomestila, ki so bili lansko leto dodeljeni kot oblika državne pomoči
izvajalcem storitev splošnega gospodarskega pomena na področjih oziroma območjih v pristojnosti
občin. V prilogi dopisa, ki ga je prejela občina s strani Ministrstva za finance-Sektor za spremljanje
državnih pomoči, so priloženi sklepi Evropske komisije iz katerih je razvidno, da se med drugim
prijavljajo tudi socialne storitve. Zanima nas ali je katera občina že priglasila sheme in individualna
nadomestila za izvajanje SSGP na področjih oziroma območjih svojih pristojnosti za področje cene
vrtca (po 3. členu pravilnika o plačilih staršev, starši plačajo največ 80% cene programa, v katerega je
vključen otrok, razlika 20% pa se smatra po navodilih MF za državno pomoč) in za področje pomoči
na domu. V kolikor je katera od občin to že prijavljala, prosimo za informacijo v tej zadevi.
Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj.

UREDITEV NAJEMNEGA RAZMERJA ZA POKOPALIŠČE
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice SOS glede ureditve najemnega
razmerja za pokopališče. S prošnjo po posredovanju informacij smo se obrnili na občine članice.
Občino ima v Odloku o gospodarskih javnih službah urejene pogrebne in pokopališke storitve kot
izbirni gospodarski javni službi. Glede na to, da Občina ni v celoti lastnik vseh nepremičnin na katerih
so pokopališča jo zanima: Kako imajo druge Občine urejeno lastništvo pokopališč? Ali se Občine
prizadevajo k pridobitvi lastništva nepremičnin kjer so pokopališča, oziroma ali imajo z lastniki
sklenjena najemna razmerja? Kakšna je višina najemnine (izračun v EUR/m2 v določenem obdobju)?
Odgovore občin si lahko preberete tukaj in v prilogi.
ODPRTA POVPRAŠE VANJA

IZPLAČILO ¾ ODPRAVE NESORAZMERIJ PLAČ
Skupnost občin Slovenije se v skladu s prošnjo občine obrača na občine članice, da nam posredujete
odločitev, ki so jo sprejele glede izplačila ¾ odprave nesorazmerij plač. Vljudno vas naprošamo k
podaji odgovorov.
Glede na prejeto stališče SOS (posredovano dne 24.5.2013) in na podlagi mnenja MNZJU bi prosili za
podatek koliko občin si je oziroma si namerava izplačati ¾ odprave nesorazmerij plač.
Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do torka, 4.6.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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KONCESIJE ZA POKOPALIŠČA
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine, da občine posredujejo informacije glede javnega
razpisa za podelitev koncesije za pokopališča. Vljudno vas naprošamo k sodelovanju.
Občina bo pričela s pripravo javnega razpisa za podelitev koncesije za vzdrževanje in urejane
pokopališč in pogrebnih storitev. Zato občina naproša občine, ki so v zadnjih dveh letih pripravljale
tovrstni razpis, da posredujejo razpisno dokumentacijo ter vse odloke oz. občinske predpise, ki so
pravna podlaga za izvedbo razpisa (Odlok o podelitvi koncesije, Odlok o gospodarskih javnih službah
ipd.). Dodatno nam posredujte kontakte oseb, ki so pristojne pri pripravi tovrstnega javnega razpisa.
Vaše odgovore nam posredujete najkasneje do torka, 4.6.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NARAVNO VODNO JAVNO DOBRO V LASTI LOKALNE SKUPNOSTI
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občin članice glede naravnega vodnega javnega dobra v
lasti lokalne skupnosti. S vprašanjem se obračamo na občine članice SOS, da nam podate vaše mnenje.
Občina se že vrsto let srečuje z zahtevki vlagateljev za povrnitev izgubljenih zemljišč zaradi
ekspropriacije (regulacije) reke. Reka je bila večkrat regulirana, njena struga pa večkrat prestavljena
npr. v letih 1915, 1967, 1984 in 1991. Pri tem so v nekaterih primerih iz opuščenih strug zaradi njihovih
ureditev nastale kmetijske površine, ki so ostale v lasti javnega dobra. Ob regulaciji so se deli
nekaterih zemljišč vlagateljev pripojili vodotoku (koritu reke). Vlagatelji so v teh primerih odstopili
svoja zemljišča, ne da bi zato prejeli kakšno ali ustrezno odškodnin oziroma jim je bilo obljubljeno, da
lahko koristijo staro opuščeno strugo reke in to so tudi storili.
Podobno se dogaja tudi v industrijskih conah, ko so podjetja z regulacijo reke pridobila skladiščne
prostore. Sedanja obstoječa struga je bila odmerjena (dobila je svojo parcelno številko), deli zemljišč
nekdanje struge, ki sedaj ležijo izven rečne struge so prav tako dobili svoje parcelne številke. Ker želijo
uporabniki teh površin (nekdanjih vodnih zemljišč) stanje tudi zemljiškoknjižno urediti, se obračajo na
občino z željo, da bi z občino sklenili menjalne ali prodajne pogodbe. Imeli so že primere, ko so
razpolagali s takšnimi zemljišči, vendar je po mnenju občine takšno razpolaganje sporno. 19. člen
Zakona o vodah Zakon o vodah (ZV-1; Uradni list RS, št. 67/02, … in 57/2012), namreč določa da:
(1) Vodnemu zemljišču preneha status naravnega vodnega javnega dobra, če zemljišče zaradi
naravnega dogodka ali posega v prostor več ne izpolnjuje pogojev iz prvega odstavka 11. člena ZV-1,
(2) Prenehanje statusa naravnega vodnega javnega dobra ugotovi na zahtevo lastnika zemljišča ali po
uradni dolžnosti ministrstvo z odločbo.
(3)Odločba iz prejšnjega odstavka je podlaga za izbris statusa naravnega vodnega javnega dobra iz
zemljiške knjige, ki se izvede po uradni dolžnosti.
(4) Po prenehanju statusa naravnega vodnega javnega dobra vodnemu zemljišču se lahko:
-razpolaga s tem zemljiščem zaradi poravnave zapadlih obveznosti do lastnika zemljišča, na katerem
je zgrajena ali se namerava zgraditi vodna infrastruktura, ali zaradi zagotovitve nadomestnega
zemljišča po tem zakonu,
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-zamenja to zemljišče za drugo zemljišče, na katerem je zgrajena ali se namerava zgraditi vodna
infrastruktura,

ali

zaradi

zagotovitve

nadomestnega

zemljišča

po

tem

zakonu,

ali

-zamenja to zemljišče za drugo vodno ali priobalno zemljišče, s katerim ne upravlja.
Občino zanima, kako so v teh oziroma v podobnih zadevah postopale preostale občine, ali so se na
takšnih zemljiščih vpisale kot lastniki, s tem da so ukinile naravno vodno javno dobro, ali pa so takšna
zemljišča opredelili kot last Republike Slovenije in so tako vloge posredovale Ministrstvu za
kmetijstvo in okolje, Agenciji RS za okolje.
Vaše odgovore nam posredujte do četrtka, 6. junija 2013 na naslov: ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
04.06. / SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR
Seja Komisije za prostor pri SOS bo potekala 4.6.2013, s pričetkom ob 10.30 uri. Seja bo potekala v
prostorih Kolperna (Fužinska cesta 2, Jesenice).

04.06. / SESTANEK GLEDE PROBLEMATIKE ODDAJE ZIVALSKIH
STRANSKIH PROIZVODOV IZ PROIZVODNJE ZIVIL ZA LASTNO
PORABO
Sestanek s predstavniki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije, Upravo RS za varno hrano,
veterinarstvo in varstvo rastlin ter družbo KOTO bo potekal v torek, 4. junija 2013 ob 9. uri v prostorih
Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije na temo odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov
kategorije 1 in 2, ki nastanejo pri zakolu živali za lastno domačo porabo.

05.06. / UVELJAVITEV NAČELA KRATKIH VERIG V SISTEMU JAVNEGA
NAROČANJA HRANE IN ŽIVIL V JAVNIH ZAVODIH
Skupnost občin Slovenije in Ministrstvo za kmetijstvo in okolje organizirata regijsko konferenco
»Uveljavitev načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja hrane in živil v javnih zavodih«.In sicer,
zaradi vse manjše samooskrbe in s tem večje odvisnosti od »uvožene« hrane, ki pogosto ne dosega
minimalne kakovosti, ves bolj pridobiva na pomenu hrana pridelana v lokalnem okolju, ki ni
obremenjena s prevoženimi kilometri in dolgotrajnim skladiščenjem. V prihodnje mora biti cilj nas
vseh, zagotoviti javnim zavodom (šolam, vrtcem, domovom za ostarele, bolnišnicam) in tudi drugim
ponudnikom prehrane, zdravo lokalno pridelano in proizvedeno hrano. Zaradi navedenega, je
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, v sodelovanju s sedmimi drugimi ministrstvi, pripravilo podlago
in pogoje za uveljavitev »načel kratkih verig« pri oskrbi navedene populacije potrošnikov ter tudi
drugih naročnikov javnega sektorja s hrano in živili. Na konferenci bodo predstavljene smernice za
naročanje hrane v javnih zavodih, zmožnosti dobave hrane in živil ter primeri dobrih praks z območij,
kjer se že izvaja lokalna oskrba. Regijska konferenca bo potekala v sredo, 05. junija 2013, s pričetkom
ob 09.00 uri, v predavalnici Auditorium magnum na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede UM,
Pivola 10, v Hočah.
Vabilo,
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05.06. / SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE
Sestanek Komisije za proračun in javne finance pri SOS bo potekal v sredo, 5. junija 2012 ob 9.30 uri v
prostorih MO Koper, Verdijeva ulica 10, Koper. Seja bo posvečena ugotovitvam glede učinka
povišanja davka na dodano vrednost (ZIPRS) na občinske proračune, predlogu sprememb Zakona o
financiranju občin in učinkom uvedbe novega davka na nepremičnine.

06.06. / STRATEŠKO PLANIRANJE KOLESARSKIH POVEZAV IN
PROMOCIJA KOLESARJENJA V MESTIH
Vljudno

vas

PLANIRANJE

vabimo

na

seminar

KOLESARSKIH

z

delavnico

POVEZAV

IN

STRATEŠKO
PROMOCIJA

KOLESARJENJA V MESTIH, ki bo v Mariboru, v četrtek, 6.6.2013 ob
9.30 uri. Dogodek organizira Regionalni center za okolje v
sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije. Udeležba je
brezplačna, prosimo le, da vašo udeležbo do 3. 6. 2013
najavite na: info@rec-lj.si ali po telefonu 01 425 68 60. Vabilo

06.06. / SEJA NO OP RR IN ROPI
7. seja nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013 bo potekala v veliki sejni dvorani, Gregorčičeva 27, Ljubljana, v četrtek, 6. junija 2013, od 9.
ure dalje. Seja bo posvečena predvsem predstavitvi tekočega izvajanja OP RR za obdobje 2007-2013,
predstavitvi in potrditvi osnutka Letnega poročila 2012 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013,
predstavitvi tekočega izvajanja OP ROPI za obdobje 2007-2013, predstavitvi in potrditvi osnutka
Letnega poročila 2012 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013, pregledu finančne realizacije
izvajanja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, pregledu poročila revizijskega organa za OP RR in
OP ROPI, predstavitvi izvajanja Načrta vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013,
predstavitvi smernic za zaključevanje obdobja 2007-2013 ter pripravam na novo programsko obdobje
2014-2020. Seje se bo udeležila njena članica, Andreja Katič.

12.06. ENERGETSKA SANACIJA V LOKALNIH SKUPNOSTIH, OD
OBNOVE JAVNIH IN ZASEBNIH STAVB DO CELOVITIH SISTEMSKIH
REŠITEV
Vljudno vas vabimo na posvet, ki bo v sredo, 12. junija 2013 ob 9.00 uri
na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Na posvetu se boste seznanili z
dobrimi praksami energetske sanacije v lokalnih skupnosti, od obnove
javnih in zasebnih stavb do celovitih sistemskih rešitev. Posvet
organizira Umanotera v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in spletnim portalom
Energetika.net. Dogodek je organiziran v okviru projekta
»Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.
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Projekt je ena izmed akcij partnerstva med Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in
Evropskim parlamentom na področju komuniciranja evropskih vsebin. Sodelovanje Skupnosti občin
Slovenije na tem dogodku poteka v okviru projekta Covenant Capacity. Udeležba je brezplačna.
Tolmačenje bo zagotovljeno. Obvezne prijave sprejemamo do zapolnitve mest oziroma do 11. junija na
prijavnici. Dodatne informacije pri Nini Tome na 05 907 13 34, nina.tome@umanotera.org. Vabilo

13.06. / SESTANEK Z URSZR
Sestanek s predstavniki Uprave RS za zaščito in reševanje bo potekal v četrtek, 13.6.2013 ob 13.00 na
Vojkovi 61 v Ljubljani. Glavna tema sestanka bodo visoki stroški obratovanja zimskih služb in škoda
na prometni infrastrukturi.

18.06. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV S PREGLEDOM IN
PRIPRAVO POSLOVNIKOV
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Nežo Vodušek, predavateljico z dolgoletnimi
izkušnjami na področju delovanja občinskih organov, in dr. Romanom Lavtarjem, Služba za lokalno
samoupravo Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, organizira delovni posvet z delavnico
Poslovanje nadzornih odborov s pregledom in pripravo poslovnikov. Posvet bo potekal v dveh
delih, v prvem delu bo predstavljeno poslovanje nadzornega odbora, njegove pristojnosti, naloge in
organizacijo dela, drugi del, delavnica, bo obsegala predstavitev vsebine poslovnika nadzornega
odbora občin, nomotehnična pravila ter individualno svetovanje, kako pravilno odpraviti morebitne
vsebinske in postopkovne nepravilnosti in pomanjkljivosti v veljavnih poslovnikih nadzornih
odborov občin.
Posvet z delavnico bo potekal v torek, 18. junija 2013 s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria
Trend Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo, prijavnica
Zaradi priprave delavnice vas vljudno prosimo, da se pravočasno prijavite in ob prijavi posredujete
poslovnik nadzornega odbora v Wordovi obliki, najkasneje 5 delovnih dni (do torka, 11.6.2013) pred
izvedbo delovnega posveta.
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete skenirane na naslov metka@skupnostobcin.si
ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000
Maribor.

20.06. / SREČANJE GLAVNEGA ODBORA Z MINISTROM VIRANTOM
Iz Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo so nam sporočili termin za sestanek z ministrom
Virantom. Sestanek bo po ponovni spremembi potekal 20.6.2013 (in ne 12.6.2013) ob 14.00 uri v
prostorih MNZ. Sestanka se bodo udeležili člani glavnega odbora SOS in generalna sekretarka.
Na sestanku bo govora Zakonu o uravnoteženju javnih financ občin, Predlogu novele Zakona o
lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin, katerih vsebina se nanaša na medobčinsko
sodelovanje in Zakonodajo, ki ureja status lokalnih funkcionarjev.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
07.06. / NOVI VLADNI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
Upravna akademija organizira seminar Novi vladni ukrepi za uravnoteženje javnih financ, ki bo v
petek, 7. junija 2013, v konferenčni dvorani Davčne uprave Republike Slovenije, Davčna 1, v Ljubljani.
Začetek seminarja je ob 9.00 uri. Seminar bo trajal od 9.00 ure do predvidoma 12.00 ure. Izvajalci
predstavitve novih vladnih ukrepov bodo neposredni udeleženci pogajanj z reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja in pripravljavci sprememb zakonodaje oziroma aneksov h kolektivnim
pogodbam. Seminar je za udeležence brezplačen. Vabilo, dogovor
Prijavite se tako, da izpolnite obrazec prijava in ga pošljete najkasneje do srede, 5. junija 2013, na
naslov: gp.mpju@gov.si. Prijave so možne do zapolnitve prostora v dvorani. Kontaktna oseba za
morebitna pojasnila je Jožef Janež, e-pošta: joze.janez@gov.si, tel.: 01/478 16 81.

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.

NOVICE DRUGIH
KOHEZIJSKE NOVICE V MESECU MAJU
S klikom tukaj lahko dostopate do majske številke Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije
o projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti.
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URAD RS ZA STATISTIKO JE OBJAVIL NOVE PODATKE ZA
PREDŠOLSKO VZGOJO
V šolskem letu 2012/13 izvaja predšolsko vzgojo 938 vrtcev in njihovih enot, to je 16 vrtcev več kot v
preteklem šolskem letu. Večina vrtcev, 95 %, je javnih, 50 vrtcev ali 5 % vseh vrtcev pa je zasebnih.
Število otrok, vključenih v vrtce, je v šolskem letu 2012/13 za 2,3 % večje, kot je bilo prejšnje šolsko
leto, vendar rast ni več tolikšna, kot je bila v šolskih letih 2008/09 do 2011/12 (takrat je bila stopnja rasti
okrog 7 % letno). V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih in v vzgojno-varstvenih družinah je
vključenih nekaj več kot 83.000 otrok, to je 76,7 % vseh otrok ustrezne starosti.
Število otrok v vrtcih se je v primerjavi s prejšnjim šolskim letom povečalo predvsem v drugi starostni
skupini (otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo), in sicer za 3,3 %. V vrtce je tako vključenih skoraj
90 % otrok te starostne skupine. Število otrok v prvem starostnem obdobju (otroci do 3. leta starosti) se
je glede na preteklo leto le neznatno povečalo, v vrtce pa je vključenih že več kot polovica otrok te
starostne skupine.
V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je vključenih nekaj več kot 38.500 4- in 5-letnikov ali 93,3
% vseh otrok te starosti. Evropski strateški cilj, zapisan v dokumentu Izobraževanje in usposabljanje
2020, predvideva, da naj bi bilo v predšolsko izobraževanje vključenih 95 % otrok te starosti. V
šolskem letu 2012/13 izvaja predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih 10.453 strokovnih delavcev, od
tega 4.986 vzgojiteljev in 5.467 pomočnikov vzgojiteljev. Med strokovnimi delavci je 2 % moških; med
temi pa so številnejši pomočniki vzgojitelja kot vzgojitelji. Enemu vzgojitelju in pomočniku vzgojitelja
je pri otrocih v prvem starostnem obdobju dodeljenih povprečno 6 otrok (6,2), pri otrocih v drugem
starostnem obdobju pa povprečno 9 otrok (9,4). Več lahko preberete na spletni strani:
http://www.stat.si/novica_prikazi.aspx?ID=5386 (Vir: Spletna stran Urad RS za statistiko, jv)

11. REDNA SEJA VLADE RS
SPREMEMBE ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA
Na seji je Vlada RS sprejela predlog besedila Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
opravilih cestnega prometa. Temeljni cilj sprememb zakonodaje je zmanjšanje števila prometnih
nesreč in povečati varnost vseh udeležencev v cestnem prometu. Prav tako je pomembno, da se iz
prometa izločijo najhujši kršitelji. S predlaganimi spremembami se zasledujejo glavni cilji prometne
varnostne politike v državi: strožjo obravnavo voznikov povratnikov, jasnejšim določanjem pooblastil
pooblaščenih uradnih oseb ter poenotenjem določenih predpisanih glob in stranskih sankcij za
prekrške s področja varnosti cestnega prometa. Dodaja se razlaga treh pojmov: enosledno vozilo,
dvosledno vozilo in smerno vozišče. Pojem kolo s pomožnim motorjem bo opredeljen in vnesen v
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o motornih vozilih.
Pri pooblastilih občinskega redarstva (15. člen ZPrCP) se samo jasneje določa na katerih cestah v
naselju lahko občinski redarji izvajajo nadzor ter urejajo promet, pri čemer ostajajo pooblastila
nespremenjena. Med ceste v naselju spadajo tako tudi nekategorizirane ceste, dane v javno uporabo.
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ZAKON O GRADBENIH PROIZVODIH
Na seji je bilo določeno besedilo predloga Zakona o gradbenih proizvodih, ki ureja objavljanje
slovenskih standardov, ki privzemajo harmonizirane standarde, določa uporabo slovenskega jezika v
dokumentih, ki jih zagotovi proizvajalec, določa organ, pristojen za priglasitev organov za ocenjevanje
in preverjanje nespremenljivosti lastnosti, določa postopek za določanje teh organov ter določi organe
za nadzor trga in kazenske sankcije. Predlog zakona ureja še tako imenovan nacionalni
(»neharmonizirani«) del, ki zajema določitev zahtev za gradbene proizvode, za katere ni
harmoniziranih (evropskih) tehničnih specifikacij, določitev organa za slovenska tehnična soglasja in
postopek izdaje slovenskih tehničnih soglasij.
V primerjavi s sedaj veljavnim zakonom je poenostavljen postopek izdaje listine o skladnosti
proizvoda, kjer ima proizvajalec manj omejitev pri izbiri tehničnih specifikacij, ki predstavljajo stanje
tehnike. Dodatna olajšava za proizvajalca je tudi možnost, da mu pod določenimi pogoji (proizvod
proizveden na gradbišču, individualno ali ne-serijsko izdelan proizvod, obnova objektov
spomeniškega varstva,…) listine o skladnosti proizvoda ni potrebno izdati.

SPREMEMBA ZAKONA O GOZDOVIH
Vlada je sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o gozdovih. Spremembe zakona se
tako nanašajo na:
uvajanje prevoznice za vse gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo, ali
pri prevozu (sledljivost lesa iz gozda do kupca);
določitev pristojnih organov za izvajanje Uredbe 995/2010/EU in Uredbe 607/2012/EU
(ministrstvo, pristojno za gozdarstvo, gozdarska inšpekcija in Carinska uprava Republike
Slovenije);
možnost graditve gozdnih prometnic brez soglasja vseh lastnikov gozdov;
možnost, da lahko Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (SKZG RS) z
Zavodom za gozdove Slovenije sklene pogodbo o opravljanju strokovnih nalog v okviru
izvajanja nadzora nad koncesijami v gozdovih v lasti Republike Slovenije.
Z uvedbo t.i »prevoznice« za vse gozdno lesne sortimente, ki so naloženi na prevozno sredstvo, ali pri
prevozu, se zagotavlja sledljivost lesa iz gozda do kupca. S prevoznico se skuša preprečiti nezakoniti
sečnjo v Sloveniji in z njo povezano trgovino, kar je temeljni namen EU Uredbe 995/2010. Zakon bo
imel pozitivne učinke na gospodarjenje z gozdovi ter na učinkovitejše ukrepanje v primeru naravnih
nesreč (požari, poplave, plazovi, karantenske bolezni, škodljivci). Z zmanjšanjem nezakonite sečnje in
z njo povezanim prometom in trgovino z lesom, se bodo posledično povečali tudi prilivi v proračun
RS.

24.5.2013 – 31.5.2013

TN št. 21

PODLAGA ZA IZRAČUN ZNIŽANJ ZA KMETE ZARADI PRILAGODITVE
PLAČIL V 2013
Vlada je sprejela stališče RS k zadevi Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Uredbe Sveta (ES) št.
73/2009 glede podlage za izračun znižanj, ki jih je treba uporabiti za kmete v državah članicah zaradi
prilagoditve plačil v letu 2013 in finančne discipline za koledarsko leto 2013.
Slovenija podpira prvotni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi prilagoditvene
stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi za koledarsko leto 2013, ki določa prag, od katerega
se uporabi odstotek prilagoditvene stopnje (4,981759 %), na ravni 5.000 EUR. Slovenija ne podpira
kompromisnega predloga predsedstva glede predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
določitvi prilagoditvene stopnje za neposredna plačila, določene v Uredbi, za koledarsko leto 2013,
zlasti kar zadeva spremembo praga, od katerega se uporabi odstotek prilagoditvene stopnje, iz 5.000
EUR na 2.000 EUR. Pri tem se zaradi spremembe praga sicer zniža odstotek prilagoditvene stopnje iz
4,981759 % na 4,001079 %. Za Slovenijo to pomeni, da se morajo neposredna plačila znižati večjemu
številu kmetijskih gospodarstev, kar pa ni v duhu pravičnejše razporeditve plačil neposrednih plačil
(t.j, da 20 % kmetov v EU prejema 80 % plačil).

ZELENA KNJIGA O EVROPSKI STRATEGIJI ZA PLASTIČNE ODPADKE V
OKOLJU
Vlada je sprejela stališče do Zelene knjige o evropski strategiji za plastične odpadke v okolju. Odpadki
iz plastike predstavljajo veliko obremenitev za okolje. Z vidika učinkovite rabe virov je potrebna
trajnostna proizvodnja plastike in boljše ravnanje z njimi ob upoštevanju hierarhije ravnanja z
odpadki, zato Slovenija podpira prizadevanja za prednostno recikliranje plastike pred njeno termično
obdelavo, za zagotovitev tega bi bilo potrebno vzpostaviti boljše ločeno zbiranje tovrstnih odpadkov.
RS se tudi strinja, da bi bilo potrebno resno razmisliti tudi o ciljih za recikliranje odpadkov iz plastike,
ki niso odpadna plastična embalaža.
Slovenija soglaša, da bi bilo treba plastične proizvode zasnovati tako, da so čim bolj dolgotrajni in da
bi bilo z vidika preprečevanja odpadkov in učinkovite rabe virov zaželeno sprejetje ukrepov za
preprečevanje širjenja kratkotrajnih proizvodov in proizvodov za enkratno uporabo. Strinja se, da bi
lahko bila ena od rešitev oblikovanje pravil o okoljsko primerni zasnovi plastičnih izdelkov. Načeloma
pa podpira tudi proizvode iz biorazgradljive plastike, vendar samo v primeru, ko zamenjava drugih
vrst plastike z biorazgradljivo ne povzroča nesorazmerno visokih stroškov.

POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
2007-2013
Vlada se je seznanila s trenutnim stanjem na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007-2013. Poročilo obravnava presek stanja in uspešnost Slovenije na tem
področju do konca aprila 2013, identificira glavne ovire in njihove posledice ter podaja predloge in
priporočila za pospešitev črpanja.
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V letošnjem letu (do 30. 4. 2013) so bili potrjeni 4 javni razpisi in 28 projektov v skupni vrednosti 208,1
milijonov evrov (EU del), kar je predpogoj za nadaljnje črpanje. Podpisanih je bilo za 162,4 milijonov
evrov pogodb, iz proračuna pa je bilo za projekte izplačanih 109,9 milijonov evrov. Dinamika črpanja
sredstev evropske kohezijske politike v Sloveniji je sicer nekoliko slabša od pričakovane. Obseg
izplačil iz proračuna (do konca aprila 2013) znaša slabih 110 milijonov evrov oziroma 10 odstotkov
glede na sprejeti proračun za leto 2013 (1,1 milijarde evrov). Razlogi za to so predvsem izdatki na
projektih okoljske in prometne infrastrukture, ki se ne realizirajo v skladu z napovedmi. Poleg težav, s
katerimi se soočajo upravičenci pri izvajanju teh projektov (stečaji izvajalcev, pridobivanje zemljišč,
gradbenih in drugih dovoljenj ter težav pri postopku javnega naročanja) pa je tudi nekoliko daljša
zima v letošnjem letu prispevala k zamiku gradbene sezone in posledično tudi k zamiku izplačil.
Ministrstva, vključena v izvajanje kohezijske politike v Sloveniji, sicer krepijo aktivnosti tako na
področju pospeševanja izplačil iz državnega proračuna, kot povračil iz bruseljske blagajne v državni
proračun. Črpanje je absolutna prednostna naloga, še posebej pri projektih okoljske in prometne
infrastrukture, ki morajo letos za uresničevanje tega pravila n+3/2 (poraba sredstev v roku treh oz.
dveh let od leta dodelitve) realizirati najmanj za 177 milijonov evrov povračil sredstev iz Kohezijskega
sklada v državni proračun, če se želi Slovenija izogniti tveganju izgube sredstev.
Kot izhaja iz poročila, bo vlada v prihodnjih mesecih izvajala aktivnosti za še aktivnejše pospeševanje
izvajanja projektov. Poleg rednih nalog (mesečno poročanje na seji vlade, tedenske medresorske
koordinacije, delovanje medresorskih delovnih skupin za javno zasebna partnerstva, sestanki med
institucijami, vključenimi v pripravo projektov oz. pridobivanje dovoljenj, redno pošiljanje zahtevkov
za plačilo na Evropsko komisijo, prilagoditev zakonodaje, navodil in pravilnikov, ki ovirajo črpanje,
postopki za spremembo ali prekinitev odločb v sodelovanju z upravičenci, delovanje letečih skupin za
reševanje težav pri pripravi in izvajanju projektov), so se že začele izvajati nove aktivnosti, s ciljem, da
bi preprečili nevarnost izgube sredstev.
MGRT, ki je organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je tako že opredelil
potrebne spremembe Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (področje predplačil,
prerazporeditve sredstev), Zakona o javnem naročanju in Zakona o reviziji postopkov javnega
naročanja, kjer so velike ovire za učinkovito črpanje evropskih sredstev. Med drugim je na predlog
Evropske komisije v ustanavljanju ekspertna skupina za javna naročila, ki bo pospešila pregled
razpisnih dokumentacij, pripravljajo se akcijski načrti, kjer bodo opredeljeni ukrepi za boljše izvajanje
ter večjo kakovost in učinkovitost nadzora nad projekti ter nadgrajen informacijski sistem ISARR.

ZNIŽANJE OKOLJSKE DAJATVE
Sprejeta je bila Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida.
Glavni namen uredbe je razbremenitev gospodarstva in zmanjšanja administrativnih ovir in vključuje:
1. oprostitve plačila okoljske dajatve v delu, ki se nanaša na okoljsko dajatev za zgorevanje goriva:
za gorivo, ki se rabi v napravi, ki je vključena v shemo trgovanja z emisijskimi kuponi, če
upravljavec naprave opravlja energetsko intenzivno dejavnost,
za gorivo, ki se rabi mali napravi, ki je na podlagi 27. člena Direktive 2009/29/ES o shemi
trgovanja z emisijskimi kuponi izključena iz trgovanja (ker so tako želeli njihovi upravljavci),
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za gorivo, ki se rabi v napravi de minimis (to so naprave, ki zaradi spremenjene definicije
naprave v Direktivi 2009/29/ES o shemi trgovanja z emisijskimi kuponi ne izpolnjujejo več
pogojev za napravo in zato niso več vključena v trgovanje z emisijskimi kuponi,
za utekočinjen naftni plin in zemeljski plin, ne glede na to kje se uporablja, ker želimo
spodbujati rabo goriv, ki imajo manjše emisije toplogrednih plinov,
energente, ki so dobavljeni kot gorivo za pogon v zračnem prometu razen za polete v zasebne
namene, ker se za te namene v skladu z Direktivo 2003/96/ES ne plačuje trošarina,
Ker oprostitev plačila okoljske dajatve predstavlja državno pomoč, so oprostitve v tem delu dodeljene
v skladu s predpisi na področju državnih pomoči.
5- kratno zmanjšanje cene za enoto obremenitev okoljske dajatve v delu, ki se nanaša na
fluorirane toplogredne pline. Z zmanjšanjem cene za enoto obremenitve želimo zmanjšati
poslovanje na sivem trgu, ki se je v zadnjih dveh letih zelo razširilo zaradi povečanja cene
uvedene okoljske dajatve in vzpodbuditi ponovno ustrezno poročanje in plačilo okoljske
dajatve.
ukinitev plačila okoljske dajatve na gorljive organske snovi vezane na upravljavce naprav, ki
so vključeni v trgovanje z emisijskimi kuponi.

PLAČE IN DRUGI PREJEMKI JAVNIH USLUŽBENCEV ZA DELO V
TUJINI
Na seji je bila sprejeta Uredba o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih
javnih uslužbencev za delo v tujini. Sprememba Uredbe je potrebna zaradi sklenjenega Dogovora o
dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za uravnoteženje javnih
financ v obdobju od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014. Posledično so bile sprejete spremembe in dopolnitve
Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in aneksa št 6 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, s
katerima se plače javnih uslužbencev in funkcionarjev znižujejo. Ker ZSPJS določa, da se plače javnih
uslužbencev, ki opravljajo naloge v tujini, določijo z uredbo vlade, je bilo treba zaradi zagotovitve
enake obravnave in uveljavitve istih ukrepov tudi za javne uslužbence na delu v tujini spremeniti
navedeno uredbo.
Spremenjena Uredba tako vključuje znižanje nominalnih osnov za delo v tujini po vzoru znižanja
vrednosti plačnih razredov iz plačne lestvice ZSPJS in razpona med njimi. Nominalne osnove za delo
v tujini se za obdobje od 1. 6. 2013 do 31. 12. 2014 znižujejo od 0,88% do 3,39%. Prav tako predlog
uredbe ukinja dodatek za ženske nad 25 let delovne dobe v višini 0,10%.

AKTUALNI RAZPISI
SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
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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.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE
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 3. 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. 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.
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NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.)
od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.7.2013 oziroma do obvestila o porabi
sredstev. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe:- občine;- drugi subjekti (javni skladi,
javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);- podjetja,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Vrednost razpisa je 30.000 €. Več informacij tukaj.

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

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

MEDNARODNE NOVICE SOS
SEJEM OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja
mest Republike Hrvaške (UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške
(UORH) in mesta Reke ter Opatije, bodo letos organizirali mednarodni
sejem občin jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in
Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih
športnega centra Zamet.
Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program. Tema
NEXPO 2013 je evropska integracija. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim oblastem, da se sestanejo
s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje potencialnih vlagateljev za občinske
projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013. Za več informacij vas vabimo na spletno stran:
http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat SOS. (bh)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
OTROŠKO VARSTVO: KOMISIJA POZIVA DRŽAVE ČLANICE, NAJ
STORIJO VEČ
Poročilo Evropske komisije navaja, da bodo morale države članice okrepiti svoja prizadevanja za
boljše zagotavljanje otroškega varstva, če želi EU do leta 2020 doseči svoj cilj 75-odstotne stopnje
zaposlenosti. V poročilu o napredku je bilo ugotovljeno, da je oba cilja v zvezi z razpoložljivostjo in
dostopnostjo otroškega varstva, dogovorjena na ravni EU, izpolnilo samo osem držav: Belgija,
Danska, Španija, Francija, Nizozemska, Švedska, Slovenija in Združeno kraljestvo. Tako
imenovani „barcelonski cilji“, o katerih so se leta 2002 dogovorili voditelji EU, določajo, da je treba
zagotoviti otroško varstvo za 90 % otrok od treh let do šoloobvezne starosti ter za 33 % otrok, mlajših
od treh let. Hkrati Komisija v novi študiji, ki jo je tudi objavila danes, obravnava pojav „razlik v
pokojninah med spoloma“, ki kažejo na to, da so v povprečju EU pokojnine žensk za 39 % nižje od
pokojnin moških.
Politike za bolj uravnoteženo poklicno in zasebno življenje, zlasti storitve otroškega varstva, so
ključnega pomena za spodbujanje zaposlovanja žensk. Večje zaposlovanje žensk je bistvenega
pomena, da se dosežejo cilji EU za zaposlovanje in da se izboljša splošna gospodarska strategija.
Zaradi tega je 29. maja Komisija predlagala priporočila za posamezne države in jih predložila Svetu v
okviru tretjega evropskega semestra za leto 2013 (glej IP/13/463). ( Vir: EK, bh)

NOVA ŠTUDIJA O RAZLIKAH V POKOJNINAH MED SPOLOMA
Evropska Komisija je objavila novo strokovno študijo o razlikah v pokojninah med spoloma v Evropi,
ki je tudi prva študija te vrste. Študija kaže, da nižja stopnja zaposlenosti pri ženskah vpliva tudi na
njihovo upokojitev: na splošno so pokojnine žensk za 39 % nižje od pokojnin moških. Razlike v
pokojninah med spoloma so odvisne od treh trendov na trgu dela: (1) v primerjavi z moškimi je manj
žensk zaposlenih, (2) če so zaposlene, delajo manj ur in/ali let, in (3) v povprečju prejemajo nižje
plačilo. Pokojninski sistemi pa ne predstavljajo samo popisa preteklih delovnih izkušenj posameznika:
pokojnine namreč lahko zmanjšajo, ponovijo ali celo okrepijo neenakosti med spoloma na trgu dela in
pri delitvi družinskih obveznosti med ženskami in moškimi.
Z novim kazalnikom za enakost spolov, tj. „razlikami v pokojninah med spoloma“, se ocenjuje obseg
neenakosti spolov v celotnem življenjskem obdobju. Razmere v EU so zelo različne (glej Prilogo). V
številnih državah članicah so razlike v pokojninah med spoloma velike: v 17 državah članicah so
razlike v pokojninah večje ali enake 30 %. Dva primera največje razlike v pokojninah med spoloma sta
Luksemburg (47 %) in Nemčija (44 %). Razlika v pokojninah pa je najmanjša v Estoniji (4 %) in na
Slovaškem (8 %).
Ugotovljeno je bilo, da zakonska zveza in materinstvo povečujeta razlike v pokojninah med spoloma.
Razlike so manjše za samske ženske, čeprav so še vedno velike (17 %). Podatki jasno kažejo na
„kaznovanje zaradi materinstva“, saj to za matere v skoraj vseh državah članicah pomeni tudi slabše
pokojnine. V večini primerov se ta „kazen“ poveča glede na število otrok. ( Vir: EK, bh)
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JAVNO POSVETOVANJE O PRIHODNJEM OKVIRU POLITIKE EU ZDRAVJE IN VARNOST PRI DELU
Evropska komisija je začela javno posvetovanje, s katerim želi pridobiti mnenja in prispevke javnosti,
ki bodo dopolnjevali rezultate ocene evropske strategije za varnost in zdravje pri delu za obdobje
2007–2012. Tako naj bi lažje opredelili trenutne in prihodnje izzive na področju zdravja in varnosti pri
delu ter njihove rešitve. Vsi državljani in organizacije so vabljeni k sodelovanju pri tem posvetovanju,
ki bo odprto od 31. maja do 26. avgusta 2013. Zaželeno je zlasti sodelovanje predstavnikov javnih
organov držav članic, organizacij, ki zastopajo delavce in delodajalce, ter zainteresiranih strani in
strokovnjakov, ki imajo interes na področju zdravja in varnosti pri delu. V prihodnje bo treba storiti še
veliko, zlasti za izboljšanje izvajanja določb na področju zdravja in varnosti pri delu v malih in
srednjih ter mikro podjetjih, razvoj natančnejših orodij za spremljanje in zbiranje dokazov, boljše
osredotočenje na nastajajoča tveganja in poklicne bolezni ter učinkovito spopadanje s težavami na
področju zdravja in varnosti pri delu,ki so povezane s staranjem aktivnega prebivalstva. (Vir: EK, bh)

KOMISIJA PREDSTAVLJA PLATFORMO CIVILNE DRUŽBE EU ZA BOJ
PROTI TRGOVINI Z LJUDMI
31. maja je več kot 100 evropskih organizacij civilne družbe združilo moči v okviru nove platforme
civilne družbe EU v boju proti trgovini z ljudmi. Vseevropska platforma, ki jo vzpostavlja Evropska
komisija, bo služila kot forum za organizacije civilne družbe, ki delujejo na evropski, nacionalni in
lokalni ravni na področju človekovih pravic, pravic otrok, pravic žensk in enakosti spolov ter pravic
migrantov in zatočišč zanje. Udeleženci si bodo lahko izmenjevali izkušnje in konkretne zamisli, kako
bi lahko najbolje pomagali žrtvam, razširili svoja omrežja ter preprečili nove žrtve tovrstnih kaznivih
dejanj.
Na prvem srečanju bodo udeleženci razpravljali o prednostnih političnih nalogah in prihodnjih
dejavnostih v okviru platforme, vključno z morebitnimi dejavnostmi ozaveščanja, ter o načinih za
vključitev organizacij s sedežem v državah zunaj EU. Prav tako si bodo izmenjali primere dobre
prakse na področju boja proti novačenju žrtev trgovine z ljudmi in spletnem povpraševanju ter
razpravljali o njih. Celoten seznam sodelujočih organizacij iz vsake države članice EU si lahko
ogledate tu. (Vir: Ek, bh)

KOMISIJA POZDRAVLJA ZGODOVINSKI DOGOVOR O NOVEM
VSEEVROPSKEM PROMETNEM OMREŽJU
Podpredsednik Evropske komisije Siim Kallas, pristojen za promet, je 30. Maja danes pozdravil
dogovor med Komisijo, Svetom in Parlamentom o predlogih za preoblikovanje obstoječih
nepovezanih evropskih cest, železnic, letališč in plovnih poti v poenoteno prometno omrežje (TEN-T).
Dogovor določa vzpostavitev osrednjega prometnega omrežja do leta 2030, ki bo hrbtenica prometa
znotraj enotnega trga. Financiranje prometa v okviru instrumenta za povezovanje Evrope (za obdobje
2014–2020) se bo osredotočalo tudi na to osrednje prometno omrežje, pri čemer bo usmerjeno
predvsem v zapolnitev manjkajočih čezmejnih povezav, odpravo ozkih grl in pametnejše upravljanje
omrežja. Novo osrednje omrežje TEN-T bo podprto z obsežnim omrežjem poti, ki se bodo v osrednje
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omrežje vključevale na regionalni in nacionalni ravni. To bodo večinoma financirale države članice,
vendar obstaja tudi nekaj možnosti za financiranje prometa na ravni EU in na regionalni ravni,
vključno z novimi inovativnimi instrumenti za financiranje. Cilj je zagotoviti, da postopno in do leta
2050 velika večina evropskih državljanov in podjetij od tega celovitega omrežja ne bo oddaljena več
kot 30 minut. (Vir: EK, bh)
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