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NOVIČKE SOS
PODALI PRIPOMBE NA PREDLOG DOPOLNITVE ZAKONA O VODAH
V Skupnosti občin Slovenije smo v skladu s poziv om ministrstva za kmetijstvo in okolje do
predlaganega roka podali zbrane pripombe občin članic k Predlogu dopolnitev Osnutka Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah. Prvenstveno so se pripombe občin članic SOS nanašale
na 153.a člen predloga zakona, katerega Predlog dopolnitve Osnutka Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o vodah sicer ne spreminja, vendar bi ga, glede na analogijo k spremembam
Zakona o cestah in Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti bilo
potrebno spremeniti. Gre namreč za pridobitev služnostne pravice, ki je po veljavnem Zakonu o
vodah odplačna, zato smo predlagali, da se v predlogu novele člen spremeni tako, da pridobljene
služnostne ali stavbne pravice med državo in samoupravnimi lokalnimi s kupnostmi postanejo
brezplačne. (bh)

REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA- POSLEDICE ZA
SOFINANCIRANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Ministrstvo za notranje zadeve je občine in skupne občinske uprave obvestilo o rebalansu državnega
proračuna 2013, s katerim so zmanjšali nekatere odlive iz državnega proračuna, med drugim tudi na
postavki sofinanciranje skupnih občinskih uprav.
Občine so morale najkasneje do 31. marca 2013 podati zahtevke za sofinanciranje, o upravičenosti
katerih je odločila pristojna komisija. Del sredst ev je Ministrstvo za notranje zadeve občinam že
nakazalo do 31. maja 2013, preostala sredstva pa naj bi bila nakazana do 10. julija 2013. Iz obvestila, ki
so ga nekatere izmed občin prejele 2. julija 2013 izhaja, da preostanek sredstev do predvidenega
datuma ne bo nakazan. Ocenjujejo, da bodo le-ta uspeli nakazati do konca januarja 2014.
Na Ministrstvu za notranje zadeve so povedali, da so se nekatere občine na njih že obrnile ter da se
zavedajo problematičnosti zadeve. Uradna pojasnila bodo pripravili po objavi rebalansa v Uradnem
listu. Kot razlog, zakaj so nekatere občine že dobile celotno izplačilo, druge pa bodo morale nanj čakati
do januarja pa navajajo, da so bili sredi izplačevanja, ko so ugotovili, da sredstev ne bo dovolj. (pa)

DELOVNA SKUPINA ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM RESOLUCIJE O
NACIONALNEM PROGRAMU PREPREČEVANJA IN ZATIRANJ A
KRIMINALITE TE
Prvi sestanek medresorske delovne skupine za nadzor nad izvajanjem resolucije o nacionalnem
programu preprečevanja in zatiranja kriminalitete je potekal v sredo, 12.6.2013 ob 12.00 uri, na
Ministrstvu za notranje zadeve. S strani SOS se je sestanka udeležil g. Mitja Herak.
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Vodja medresorske delovne skupine je predstavil izvedbeni načrt delovne skupine za leto 2013. V
dokumentu, ki so ga prejeli vsi člani, so zb rane naloge, katerih realizacija nastopi v letu 2013. Vsak
član delovne skupine mora v svojem organu ugotoviti kdo je zadolžen za izvajanje konkretne naloge
in ali se naloga izvršuje. Ker je bila delovna skupina ustanovljena šele 16.5.2013, nalog, ki jih j e
potrebno realizirati v letu 2013 pa je veliko, je bil sprejet sklep, da nosilci nalog iz resolucije v
najkrajšem možnem času pristopijo k realizaciji nalog tako, da pripravijo kratek akcijski načrt ali
predlog realizacije naloge, nato pa skličejo sestanke s sodelujočimi ministrstvi, organi oziroma
organizacijami, ki so določeni v resoluciji. Člani delovne skupine so se tudi dogovorili, da bodo potek
izvajanja nalog iz resolucije preverili na naslednjem sestanku delovne skupine, ki bo v mesecu
septembru 2013. (ur)

ANALIZA STROŠKOV ZIMSKE SLUŽBE
Občine so v letošnji zimi imele velike stroške z zimsko službo zakaj smo tudi pozvali Upravo za
zaščito in reševanje ter Ministrstvo za infrastrukturo in prostor k ukrepanju. Na skupnem sestanku je
bilo dogovorjeno, da zberemo podatke stroškov zimskih služba za zadnja tri leta. Na podlagi
pridobljenih rezultatov bomo pozvali Ministrstvo za finance na sestanke na katerem bomo
predstavnike ministrstva opozorili na povišane stroške občin. Do danes smo prejeli podatke od 38
občin, zato vas prosim, da v kolikor še podatkov niste posredovali da to čim prej storite. V kolikor
potrebujete več informacij se obrnite na miha.mohor@skupnostobcin.si. (mm)

PRIJAVE NA PROJEKT SIMBIOZA 2013 ODPRTE
Projekt Simbioza, pri katerem sodeluje tudi SOS, je odprl vrata seniorjem, ki se želijo spoznati z
računalnikom in mobilno telefonijo, ter vsem, ki se bi radi preizkusili v vlogi mentorja brezplačnih
delavnic računalniškega opismenjevanja. Prijave na delavnice, ki bodo potekale v tednu med 2 1. in 25.
oktobrom 2013 po vsej Sloveniji, so mogoče preko spletnega mesta www.simbioza.eu, brezplačne
telefonske
888

številke

040

940

888

begin_of_the_skype_highlighting

040

940

end_of_the_skype_highlighting in vpisnih točk po Sloveniji.

Letošnje delavnice bodo v sklopu projekta Simbioza seniorjem ponudile brezplačna izobraževanja o
osnovah dela z računalnikom, urejevalnikom besedil, elektronsko pošto, internetom, družbenimi
omrežji in mobilno telefonijo. Izobraževanja bodo potekala vsak dan, od ponedeljka, 21. 10., do petka,
25. 10. 2013. Vsak dan bo namenjen enemu izmed petih modulov, in sicer v dveh terminih – dopoldan
in popoldan. Mlajši bodo prenašali svoja znanja starejšim v številnih šolah, knjižnicah, fakultetah,
domovih za starejše in na drugih lokacijah po vsej Sloveniji. Seznam lokacij bo objavljen na
prenovljeni spletni strani www.simbioza.eu, kjer se lahko naročite tudi na mesečne e-novice
»Simbioznik«, ki bodo vsak 2. ponedeljek v mesecu postregle z novostmi in aktualnimi dogodki.
Projekt Simbioza, prvi vseslovenski prostovoljski projekt za dvig računalniške pismenosti starejših, je
nastal v letu 2011 na pobudo Zavoda Ypsilon. Do leta 2012 je projekt rasel – tako s stališča kakovosti
kot števila udeležencev. Lani se je projekta na več kot 300 lokacijah po vsej Sloveniji udeležilo več kot
8.000 udeležencev.
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Simbioza pa se z letošnjim letom seli tudi izven okvirov jesenskih delavnic in tako prehaja v trajnostni
projekt. Poleg brezplačnih delavnic bosta še letos nam reč zaživela tudi program Simbioza mojstri,
neprofitni projekt, ki bo v duhu socialnega podjetništva težje zaposljivim mladim omogočil
izobraževanje in nato pridobivanje prvih delovnih izkušenj, jeseni pa v Ljubljani svoja vrata odpira
prvi Simbioza medgeneracijski center. Še v letošnjem letu bodo s svojim programom zaživele tudi
Simbioza šole, ideja in vizija projekta pa je, da bo Simbioza v prihodnjem letu zaživela tudi v tujini.
Za več informacij obiščite spletno stran: www.simbioza.eu. Dodatne informacije: Špela Bric, telefon:
01/23 43 711 ali spela.bric@simbioza.eu.

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

stališča

nam

posredujte najkasneje do srede, 17.7.2013 na

naslov info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za zdravje prejela predlog Zakona o zdravstveni
dejavnosti (ZZDej-1). Predlog zakona med drugim poostruje področje koncesij, prepoveduje
oglaševanje zdravstvenih storitev in predvideva zdr uževanje bolnišnic.
Vaša stališča in pripombe na predlagan zakon nam posredujte najkasneje do torka, 6. avgusta 2013 na
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

OCENA OGROŽENOSTI ZARADI NALEZLJIVIH BOLEZNI PRI LJUDEH

5.7.2013 – 12.7.2013

TN št. 27

S strani Uprave za zaščito in reševanje smo v obravnavo prejeli v pregled oceno ogroženosti zaradi
nalezljivih bolezni pri ljudeh.
Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete najkasneje do petka 2.8.2013 na
naslov info@skupnostobcin.si.

SOS SVETOVANJE
INTERNI TRG DELA
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanja občin članic vezano na interni trg dela. V ta namen smo
pripravili informacije, ki bodo morebiti v pomoč tudi vam.
Interni natečaji za zasedbo prostih delovnih mest v organih državne uprave se izvaja tako, da zajame
tudi druge državne organe in uprave lokalnih skupnosti, o čemer sklenejo državni organi in lokalne
skupnosti poseben dogovor. Za organe državne uprave dogovor sklene Vlada. Pod temi po goji se
lahko izvede interni natečaj tudi v drugih državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti tako, da
zajame več organov oziroma uprav lokalnih skupnosti. Postopek izvedbe internega natečaja za vse
organe določi vlada z uredbo - Uredba o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih
državne uprave in pravosodnih organih. Določbe te uredbe o internem natečaju tako veljajo za organe
državne uprave in za druge organe, ki po sporazumu z Vlado RS vstopijo v interni trg dela
(»Dogovoru o vključitvi v interni trg dela«).
Na spletni strani ministrstva, pristojnega za upravo, je oblikovan interni trg dela organov, ki so z
vlado sklenili dogovor o vključitvi v interni trg dela. Lokalna skupnost lahko za sklenitev dogovora
pooblasti reprezentativno združenje lokalnih skupnosti kot je Skupnost občin Slovenije. Evidenca
internega trga dela vsebuje:
•

podatke o stopnji in smeri izobrazbe ter delovnih izkušnjah razpoložljivih javnih uslužbencev

za premestitev v drug organ,
•

podatke o izobrazbi, delovnih izkušnjah in delovnem področju javnih uslužbencev, ki iščejo

premestitev v drug organ,
•

objave internih natečajev,

•

objave organov v zvezi z delom v projektnih skupinah in

•

druge objave v zvezi s kadrovskimi potrebami.

V primeru, da javni uslužbenec, ki je uvrščen na interni trg dela ustreza pogojem za zasedbo prostega
delovnega mesta in ima po oceni predstojnika ustrezna znanja, veščine in sposobnosti, se ga lahko
premesti v skladu z določili uredbe. (ur)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
25.09. – 27.9. / SEJEM NEXPO
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V imenu Mreže združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest Republike
Hrvaške (UGRH), Združenja občin Republike Hrvaške (UORH) in mesta Reke ter Opatije, vas vljudno
vabimo k udeležbi na mednarodnem sejmu občin jugovzhodne Evrope - NEXPO 2013, ki bo potekala
v Reki in Opatiji, Republika Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013.
NEXPO je največji in najpomembnejši dogodek namenjen občinam jugovzhodne Evrope, ki povezuje
združenja lokalnih oblasti, razvojne agencije, civilno družbo in podjetja iz jugovzhodne Evrope.
NEXPO spodbuja vlogo lokalnih oblasti in proces decentralizacije, skrbi za regionalno povezovanje,
spodbuja sodelovanje z regionalnimi podjetji ter spodbuja mir in stabilnost.
Na spletu najdete vabilo, praktične informacije in (preliminarno) prijavnico – za Sekretariat SOS. Na
podlagi vaše pred-prijavnice bomo lahko dalje urejali vse podrobnosti glede vaše udeležbe (prosimo,
da jo izpolnjeno pošljete na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si).

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
24.09. / 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 igri šč, 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.

OBVESTILO O KONFERENCI »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) v okviru projekta Mobile2020 (www.mobile2020.eu)
organizira v Ljubljani 15. in 16. 10. 2013 mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern
European Cities«. Konferenca bo potekala v Hotelu M in je v prvi vrsti namenjena političnim
predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za prostorsko in
prometno načrtovanje, podjetjem s področja upravljanja s prometom in projektiranjem cestne oz.
kolesarske infrastrukture in kolesarskim aktivistom. Glavne teme: prednosti in koristi kolesarjenje,
5.7.2013 – 12.7.2013
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spodbujanje urbanega kolesarjenja, primeri dobre prakse iz vse Evrope, kolesarska kultura in
kolesarska mesta prihodnosti. Organizirani bodo tudi vodeni kolesarski ogledi dobrih praks
preobrazbe Ljubljane v kolesarjem prijazno mesto, sejem predstavitve projektov, ogled izobraževalnih
in promocijskih video filmov ter srečanje predstavnikov urbanih kolesarskih gibanj iz J in JV Evrope.
Udeležba na konferenci, ki bo potekala izključno v angleškem jeziku, je brezplačna, potrebne pa so
predhodne

prijave.

Več

informacij

in

dostop

do

registracijskega

obrazca

na:

http://www.mobile2020.eu/home.html (bh)

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

NOVICE DRUGIH
PONOVNO ZAPLETI PRI JAMSTVIH ZA ODLAGALIŠČA
Iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje so sporočili, da je z namenom iskanja rešitve za obratovanje
odlagališča Dolga Poljana Ajdovščina, na ministrstvu potekal sestanek s predstavniki upravljavcev
odlagališča, Občine Ajdovščina. Na sestanku, ki ga je vodil v. d. direktor Direktorata za javne službe
varstva okolja in investicije, dr. Boštjan Petelinc so govorili o situaciji, ki je nastala z odločbo Agencije
RS o zavrnitvi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje odlagališča Dolga Poljana
Ajdovščina.
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Agencija RS za okolje (ARSO) ni mogla izdati okoljevarstvenega dovoljena (OVD), ker upravljavec
odlagališča ni predložil finančnega j amstva v izračunani višini, ki je v skladu z zakonodajo EU in
nacionalno zakonodajo, eden od elementov, ki morajo biti izpolnjeni za izdajo OVD. V postopku je
bilo ugotovljeno, da je upravljavec sicer predložil finančno jamstvo v obliki bančne garancije v višini
203.154 evrov za prvo leto obratovanja, moral pa bi 536.932 evrov. Kot so povedali predstavniki
upravljavca in občine tega niso poravnali zato, ker oporekajo načinu in višini izračuna finančnega
jamstva. Zaradi tega so se tudi pritožili na odločbo ARSO.
Predstavnica ARSO je povedala, da so se o tem stališču pogovarjali na več sestankih. Po njenih
besedah se je predložitev finančnega jamstva, ki ga je v skladu z EU direktivo, uvedla Uredba o
odlaganju odpadkov na odlagališčih iz leta 2009, izkazala kot največja težava pri pridobivanju OVD za
obratovanje odlagališč. Uredba je določila izračun in referenčne vsote finančnega jamstva, te so bile
delno popravljene v letu 2011, zato upravni organ ne more odločati drugače kot je določeno. Gre za
jamstvo državi v primeru, da se upravljavec ne bi držal vseh obveznosti, ki jih mora izpeljati v
primeru zapiranja odlagališča. Na sestanku je bilo pojasnjeno, da dokler ne bo odločeno o pritožbi
upravljavca glede zavrnilne odločbe, ni moč podati nobenih konkretnih pr edlogov za rešitev nastale
situacije. Neodvisno od odločanja drugostopenjskega organa, pa bo ARSO nadaljeval s postopkom
odločanja glede skladiščenja in obdelave odpadkov (kompostiranje in obdelava pred odlaganjem), ki
se izvaja na območju odlagališča.
Kljub temu, da je SOS skupaj z Zbornico komunalnega gospodarstva v preteklem letu večkrat
izpostavila pričujočo problematiko in da smo ponudili tudi nekaj možnih rešitev, to pereče vprašanje
torej ostaja dalje odprto. Upamo, da na ministrstvu v kratkem najdejo ustreznejšo rešitev, saj se s
težavami pridobitve finančnega jamstva sooča še več odlagališč. Vir: mko, (bh)

PRVA NAGRAD A EVROPSKE KOMISIJE PROJEKTU EURONET 50/50
Projekt Euronet 50/50, katerega projektni partner je tudi Zavod Energetska agencija za S avinjsko,
Šaleško in Koroško (Zavod KSSENA), je prejel 1. nagrado v kategoriji Izobraževanje (Learning) ob
Evropskem tednu trajnostne energije 2013 (European Energy Sustainable Week 2013), ki je potekal
konec junija v Bruslju.
Glavni namen projekta je ozaveščanje otrok o boju proti podnebnim spremembam, prestižna nagrada
pa dokaz, da je projektna ideja dobro zasnovana ter da so in še bodo z izvajanjem projekta veliko
dosegli. Zavod KSSENA je kot projektni partner pri projektu Euronet 50/50 sodeloval od leta 2009 do
2012. Osnovna dejavnost v projektu so bile različne aktivnosti za učinkovitejšo rabo energije v šolah s
ciljem zmanjšati porabo energije in stroške zanjo. Pri projektu so sodelovali partnerji iz devetih držav,
vanj pa je bilo vključenih 43 lokalnih skupnosti in 58 šol. Tako je pri aktivnostih sodelovalo 6.900
učencev, učiteljev in hišnikov. Kar 40 šol je doseglo prihranke pri rabi energije; povprečen prihranek
na šolo je bil 2.100 evrov. Porabljenih je bilo več kot 1.100 MWh manj energije, v ozračj e pa je bilo tako
emitiranih 339 ton manj toplogrednih plinov.
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Zavod KSSENA je projekt vodil v petih osnovnih šolah, in sicer v treh velenjskih šolah, v eni celjski ter
v OŠ v Šmartnem pri Slovenj Gradcu. Ker je projekt na teh šolah dobro zaživel, se je z avod KSSENA v
lanskem letu z novo projektno prijavo zavezal pokriti najmanj 30 osnovnih šol ter 3 druge javne
zgradbe. Z izvajanjem novega projekta Euronet 50/50 max bodo začeli v novem šolskem letu
2013/2014. (bh)

AKTIVNOSTI O TUJERODNIH VRSTAH
V projektu Tujerodne vrste – naša skrb, moja odgovornost
(Thuja 2), ki je financiran z donacijo Švice v okviru
Švicarskega prispevka, izvajamo različne aktivnosti za
ozaveščanje javnosti o problematiki tujerodnih vrst. V
zadnjih letih smo vzpostavili obsežno spletn o stran
www.tujerodne-vrste.info, na kateri so zbrane številne
informacije in fotografije tujerodnih vrst.
Slika 1: Harlekinska polonica
Pred kratkim smo za javnost odprli novo spletno aplikacijo – Zbirko opažanju tujerodnih vrst.
Aplikacijo je na našo pobudo izdelalo je podjetje Sinergise d. o. o. in je povezana z Geopedio. Podatke
lahko registrirani uporabniki vnašajo na naslovu
zbirka.tujerodne-vrste.info. V začetni fazi je omogočeno
sporočanje podatkov za 25 tujerodnih živali in 30
tujerodnih rastlin. Poznavanje razširjenosti tujerodnih vrst
je pomembno za oblikovanje ustreznih ukrepov ravnanja. S
podatki javnosti lahko ugotovimo tudi širjenje vrst na nov a
območja ali pa zaznamo nekatere nove vrste, ki se širijo proti
Sloveniji.
Slika 2: kanadska zlata rozga

Ob zaključku projekta Thuja 2 pa 19. septembra 2013 v Ljubljani organiziramo enodnevni simpozij
Tujerodne vrste - stanje, vplivi in odzivi. Na simpoziju bodo svoja dela predstavili strokovnjaki
različnih področij. Teme simpozija so: ekologija tujerodnih vrst, vplivi tujerodnih vrst ter primeri
dobrih praks ravnanja s tujerodnimi vrstami. Če se želite kot poslušalci udeležiti simpozija, se morate
najkasneje do 31. avgusta 2013 prijaviti. Podatke (ime, priimek, organizacija) nam sporočite na naslov:
projekt.thuja@tujerodne-vrste.info. Udeležba na simpoziju je brezplačna. (pripravila: Jana Kus
Veenvliet, vodja projekta Thuja 2) (sk)

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

JULIJSKA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
V julijski številki Vestnika KPK komisija predstavlja doktorsko delo Jureta Škrbca, nadzornika za
omejevanje korupcije na KPK, ki se je v svoji raziskavi osredotočil na vpliv korupcije na pravno
državo v Republiki Sloveniji. Kot ponavadi, vas obveščajo o njihovem delu in aktivnostih, med
drugim o mednarodnem dogajanju na področju preprečevanja korupcije ter, tokrat podrobneje, o delu
komisije v minulem letu.

17. REDNA SEJA VLADE RS
RAZPOLAGANJE Z EMISIJSKIMI KUPONI IZ REZERVE
Vlada je na seji sprejela Sklep o načinu razpolaganja Republike Slovenije z emisijskimi kuponi iz
rezerve za nove naprave, ki jih v obdobju 2008 do 2012 ni bilo mogoče podeliti.
Količina emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave za obdobje 2008 do 2012 ni bila v celoti
izkoriščena. Do konca leta 2012 je ostalo 386.893 emisijskih kuponov.
V državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012 RS (na osnovi tega je bil
sprejet Odlok o Državnem načrtu razdelitve emisijskih kuponov za obdobje 2008 do 2012) je bila
določena količina emisijskih kuponov, ki naj bi bila razdeljena upravljavcem naprav, ki so pridobili
dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za obdobje od leta 2008 do 2012 in za vsako posamezno
leto v tem obdobju. V načrtu je bila tudi določena količina emisijskih kuponov v rezervi za nove
naprave, ki naj bi jih ti ob izpolnitvi določenih pogojev prav tako dobili brezplačno. RS je navedla, da
se bo preostanek emisijskih kuponov iz rezerve za nove naprave, ki jih ne bo mogoče podeliti
brezplačno do 31. 12. 2012, v skladu z določili Zakona o varstvu okolja, razveljavil.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je obvestilo Evropsko komisijo o tem, da namerava izvesti
zamenjavo emisijskih kuponov, preostalih v rezervi za nove naprave iz obdobja od 2008 do 2012, za
emisijske kupone z veljavnostjo v obdobju od 2013 do 2020 in sicer z namenom izpolnitve obveznosti
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju od 2013 do 2020. Vendar je EK na predlog MKO
odgovorila, da ne more potrditi te možnosti, saj bi bilo to v nasprotju z dotično Odločbo. Predstavljalo
bi kršitev določb Direktive 2003/87/ES in Državnega načrta ni več mogoče spremeniti. (ur)

5.7.2013 – 12.7.2013

TN št. 27

POROČILO IN STRATEŠKI NAČRT UKREPOV INŠPEKCIJSKEGA SVETA
Vlada se je seznanila z Letnima poročiloma Inšpekcijskega sveta za leto 2011 in 2012. V letu 2011 so
državne inšpekcijske službe opravile 585.435 inšpekcijskih pregledov, izrekle 87.614 ukrepov. V letu
2012 so opravile 505.984 pregledov in izrekle 84.393 ukrepov. Število inšpektorjev je bilo leta 2011
1.474, v letu 2012 pa je število zmanjšano na 1.425. Zmanjšanje števila inšpektorjev se sorazmerno kaže
tudi pri zmanjšanju števila opravljenih pregledov.
Vlada soglaša s seznanjenim Strateškim načrtom ukrepov Inšpekcijskega sveta, ki je vključen v
poročilo za leto 2012. S načrtom ukrepov se želi okrepiti usklajevalno vlogo Inšpekcijskega sveta
dvigniti strokovnost inšpekcij, povečati učinkovitost, dostopnost in prepoznavnost inšpekcij kot tudi
spremeniti usmerjenost inšpekcij k bistvenim kršitvam kot zasledovanje varovanja javnega interesa ter
interesa pravnih in fizičnih oseb. S poenostavitvijo postop kov, ustrezno IT podporo, jasno
opredelitvijo pristojnosti vseh organov, ki so vključeni v inšpekcijske postopke, se želi doseči
povečanje časa za neposredno izvajanje inšpekcijskega nadzora. (ur)

AKTUALNI RAZPISI
ODPRT RAZPIS ZA OBČINE »DOSTA!«
Po uspehu prejšnjih izdaj, sta Kongres lokalnih in regionalnih oblasti in Evropska zveza mest in regij
za vključevanje Romov Sveta Evrope, še enkrat v partnerstvu z Dosta! Kampanja je namenjena
krepitvi vloge lokalnih in regionalnih oblasti pri doseganju socialne vključenosti Romov in zaščito
njihovih pravic.
Dosta! nagrada se podeljuje za eno ali več mest in / ali regija iz držav članic Sveta Evrope, ki so izvajali
inovativne in kreativne pobude za učinkovito dolgoročno vključevanje romskih skupnosti znotraj
svojih meja, hkrati pa upoštevajo raznolikost teh skupnosti in zagotovljajo njihovo aktivno
sodelovanje v lokalnem demokratičnem življenju.
Zmagovalni projekt (-e), bodo prejeli Dosta! nagrado za občine v času slovesnosti, ki bo potekalo na
sedežu Svet Evrope v Strasbourgu med 29. in 31. oktobrom 2013.
Zainteresirane občine, ki so upravičene prijaviteljice, morajo za kandidaturo ob tem, da imajo
inovativni projekt na svojem področju delovanja in prenosljiv kot model dobre prakse za izvajanje s
strani občin drugje, izpolniti še vsaj dve od naslednji meril:
Dvig, neposredno ali posredno, ozaveščenost javnosti glede pravic Romov in kulture za boj proti
stereotipom in predsodkov do Romov (preko medijev, izobraževalnih sistemov in ustanov ter lokalnih
oblasti);
Izboljšanje učinkovitega dostopa Romov do socialnih pravic (stanovanje, zaposlovanje, izobraževanje,
zdravstvo, na primer z uporabo romskih mediatorjev);
Spodbujati medkulturni in medetnični dialog;
Spodbujati raznolikost v življenju skupnosti;
Spodbujati aktivno demokratično participacijo.
Prijave morajo biti predložene na uradnem prijavnem obrazcu, na voljo za prenos v angleškem in
francoskem jeziku, od 1. junija 2013. Priložiti je treba naslednje :
Opis pobude (značilnosti, cilji, rezultati) projekta /;
Dokazilo o proračunskih sredstev od lokalnih / regionalnih oblasti;
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Dokazilo o aktivnem sodelovanju romske skupnosti zadeva.
Rok za oddajo prijav je 5. avgust 2013. Obrazce lahko pošljete na: roma.team@coe.int.

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

JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA
OBČINA 2013
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike
Slovenije Boruta Pahorja, podeljuje certifikat Mladim prijazna občin a 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 velj avnostjo
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 skla du s pravili o
podeljevanju certifikata (oznaka 2.0), objavljenimi spodaj. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je
pri svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže da bo področje mladih še naprej
uspešno sistemsko urejala in nivo učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Vse
lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno vabimo, da si natančno preberete
pravila in poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina, ki ju najdete na spodnjih povezava h
in se do 11. septembra 2013 prijavite na poziv za pridobitev certifikata. Vabimo vas, da v obdobju do
izteka roka za prijavo na poziv, izkoristite tudi možnost individualne podpore strokovnjakov s
področja lokalnih mladinskih politik, ki vam jo omogočata Mladinski svet Ajdovščina in Evropska
prestolnica mladih Maribor 2013. Dodatne informacije dobite na Mladinskem svetu Ajdovščina,
kontaktna oseba Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, e-naslov: rozana.muzica@msa.si. Dokumentacija
poziva 2013:
Javni poziv za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina v letu 2013
Razpisna dokumentacija
Pravila o kriterijih in načinu podeljevanja certifikata Mladim prijazna občina (verzija 2.0)
Prijavni obrazec 1 - vloga
Prijavni obrazec 2 - utemeljitev predloga
Prijavni obrazec 3 - izjava 1
Prijavni obrazec 4 - Izjava 2

SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni

5.7.2013 – 12.7.2013

TN št. 27

podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetn ikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov na ložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

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 (osebn o, 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 dr uštva, 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 nalož be 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
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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 najv eč 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 ozirom a
najkasneje do 17. 12. 2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave
zaključka javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

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

UGODNA POSOJILA SLOVENSKEGA REGIONALNO RAZVOJNEGA
SKLADA
Obveščamo vas, da ima Slovenski regionalno razvojni sklad tudi letos na razpolago 9 mio EUR
ugodnih posojil za investicije občin. Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je konec
meseca junija 2013 (Ur.l. RS, št. 55/2013) objavil javni razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam,
ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji za financiranje projektov lokalne in regionalne
javne infrastrukture.
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Razpisanih je 9 mio EUR za projekte lokalne in regionalen javne infrastrukture. Obrestna mera je 3 mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,80 % do 2,0 % letno. Doba vračanja posojila je do 15 let, z
vključenim moratorijem do treh let.
Razpis

in

razpisno dokumentacijo si

lahko pogledate na naslednji spletni strani pod

http://www.regionalnisklad.si/obcine. Za vse informacije so vam na razpolago tudi na sede žu
Slovenskega regionalno razvojnega sklada, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali na tel. št. sklada 01/836 19-53. (bh)

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)

SVET EVROPSKIH MEST IN REGIJ LANSIRAL NOVO SPLETNO STRAN
Svet evropskih mest in regij (CEMR) je lansiral novo spletno stran www.charter-equality.eu, kjer lahko
najdete informacije glede občin podpisnic Evropske listine o enakosti žensk in moških v lokalnem
življenju, pa tudi primere dobrih praks izvedb e in sprejema načrta uresničevanja.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
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PRIPRAVA NOVE GENERACIJE PROGRAMOV EU ZA RAST
Evropski komisar za regionalno politiko Johannes Hahn je države članice in njihove regije pozval, naj
ne odlašajo z načrtovanjem programov strukturnih skladov EU za obdobje 2014–2020. Pred tem
pozivom k ukrepanju so člani odbora Evropskega parlamenta za regionalni razvoj sprejeli vrsto
poročil, s katerimi so načeloma podprli radikalno reformo regionalne politike.
Poročila odražajo rezultate pogajanj med Evropsko komisijo, Evropskim parlamentom in državami
članicami o obsežnih spremembah načina upravljanja programov regionalne politike, da bi bil njihov
učinek čim večji. Novi pristop je osredotočen predvsem na naložbe EU na področjih, ki so ključnega
pomena za rast in delovna mesta. V tem okviru naj bi bili določeni cilji za merjenje rezultatov in novi
pogoji financiranja.
Današnji predhodni dogovor zajema večji del svežnja reforme regionalne politike. Medtem ko se bodo
pogajanja o preostalih vprašanjih, kot sta rezerva na podlagi doseženih rezultatov in
makroekonomska pogojenost, nadaljevala, pa danes potrjeni ukrepi zagotavljajo trdno podlago za
nadaljnje načrtovanje programov. Določajo pravila za oblikovanje glavnih ciljev in prioritet pri
financiranju, ki bodo določeni v „partnerskih sporazumih“ med vsako od držav članic in Evropsko
komisijo. To so izhodišča za podrobnejše nacionalne in regionalne programe.
V nekaterih državah članicah so osnutki partnerskih sporazumov že pripravljeni. Po pričakovanjih
Komisije naj bi bili ti sporazumi finalizirani do konca tega leta, v začetku leta 2014 pa naj bi bil sprejet
dogovor o vseh programih, tako da bo mogoče naložbe nemudoma usmeriti v rast in delovna mesta.
(vir: EU) (mm)
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