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NOVIČKE SOS
PREDSTAVITEV PREDLOGA NOVIH REŠITEV GLEDE DAVKA NA
NEPREMIČNINE
V petek, 6.9.2013, je v Ljubljani potekalo usklajevanje glede drugega predloga davka na nepremičnine.
Ministrstvo za finance vztraja pri postopku sprejemanja samega zakona saj menijo, da je uvedba
davka na nepremičnine med možnimi rešitvami, najmanj slaba. Še vedno ostajajo pri predlogu, da se
davek med državo in občinami deli v razmerju 50:50, da davek na nepremičnine nadomesti
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, davek na premoženje ter pristojbino za vzdrževanje
gozdnih cest, da občinam ostane možnost zmanjšanja ali povečanja stopnje davka za 50% ter da so
oprostitve določene čim ožje.
Bistvene spremembe novega predloga pa se nanašajo predvsem na davčne stopnje. Za vse
stanovanjske površine je odslej predvidena 0,15% odstotna stopnja iz česar izhaja, da je ministrstvo
odstopilo od predloga, da so nerezidenčna stanovanja trikrat bolj obdavčena kot rezidenčna,
posledično se predlaga tudi ukinitev obstoječega davka na nepremičnine večje vrednosti. Pri
energetskih nepremičninah se predvideva 0,4% odstotna davčna stopnja, za sakralne objekte, v katerih
se opravlja bogoslužje, se predvideva oprostitev obdavčitve, predlog pa predvideva tudi znižanje
davčne stopnje za gozdna in kmetijska zemljišča, pri čemer bi bila kmetijska obdavčena s 0,25%
davčno stopnjo, gozdna pa s 0,15%. Predlog zakona želijo vložiti v postopek obravnave skupaj s
predlogom proračuna. Nov predlog zakona, ki bi vključeval predlagane spremembe, trenutno še ni
oblikovan, pričakuje pa se, da bo najkasneje do 13. septembra 2013.
Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so opozorili, da se predlagane rešitve kažejo kot krizni davek,
uveljavitev predlaganih sprememb pa lahko pomeni izpad dohodkov občinam tudi do 25%. Občine so
imele doslej možnost, da so z občutkom določale NUSZ, kar pa po predlogu ne bo več mogoče. S
predvidenimi davčnimi stopnjami bi občine izgubile fleksibilnost pri obdavčitvi davčnih subjektov.
Smiselna je oprostitev obdavčitve sakralnih objektov, pri čemer pa bi morali biti obdavčitve oproščeni
tudi kulturni objekti in objekti občin. Opozorili so na dejstvo, da je davek na nepremičnine z vidika
lokalne samouprave prihodek občin, iz predloga pa izhaja, da bo to prenesen dohodek. Ob tem se
postavlja vprašanje, kaj še sploh ostane kot avtonomni vir občin, s čimer se tako posega v finančno
avtonomijo občin. Tudi zemljiškoknjižno urejanje javnih cest bo pomenilo velik pritisk za občine ter
izredno povečanje občin.
Z namenom nadaljnjih pogovorov ter usklajevanj želi ministrstvo oblikovati delovno skupino, v
katero bosta imenovana dva predstavnika vsakega združenja, ki bo podrobno pregledala zakon, na
prvem sestanku pa je predvidena tudi prisotnost predstavnikov Geodetske uprave RS. Hkrati pa bodo
tekli tudi pogovori s predstavniki kmetov in gospodarstva ter medresorsko usklajevanje. (JV)
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PRIPRAVA REGIJSKIH NAČRTOV NA PODROČJU SOCIALNEGA
VARSTVA
V petek, 6. septembra 2013, je bil na Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
sestanek v zvezi s pripravo regijskih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. Direktor
Direktorata za socialne zadeve, Davor Dominkuš je pojasnil, da so se na ministrstvu odločili, da
spodbudijo pripravo regionalnih izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva skozi številne
delavnice na regionalni ravni. Želijo, da bi skozi aktivno udeležbo predstavnic in predstavnikov občin,
centrov za socialno delo, civilno družbenih skupin, ki delujejo na tem področju skupaj oblikovali
načrte za prihodnjo finančno perspektivo. Ugotavljal je, da lahko prioritete na področju socialnega
varstva določajo predvsem lokalni akterji, saj ti potrebe in stiske okolja najbolje poznajo. Ministrstvo
bo tako pripravilo vrsto regijskih posvetov in pričakujejo, da se bodo teh udeležili tudi predstavniki in
predstavnice občin, ki bi naj prišli z že oblikovanim vedenjem o potrebah njihovega okolja.
Ministrstvo želi, da bi akterji lokalne ravni ob pripravi nabora ukrepov za reševanje akutnih
problemov razmišljali tudi o delovanju na področju preventive. Z načinom priprave izvedbenih
načrtov pa želijo spodbuditi lokalne akterje k povezovanju, k oblikovanju lokalnih koalicij, ki lahko
dolgoročno največ pripomorejo k reševanju obstoječih problemov. Občine pozivamo, da se delavnic
nujno udeležijo in uporabijo priložnost za aktivno sooblikovanje bodočih programov na področju
socialnega varstva. Delavnice bodo:
- za področje pomurske in štajerske regije 9.9.2013 v prostorih Term Ptuj,
- za področje primorske in goriške regije 10.9.2013 v Jamskem dvorcu v Postojni,
- za področje gorenjske in zasavske regije 12.9.2013 v prostorih Mestne občine Kranj,
- za področje koroške in celjske regije 13.9.2013 v prostorih Narodnega doma v Celju,
- za področje dolenjske in posavske regije 17.9.2013 v Razvojno izobraževalnem centru v Novem
mestu. (JV)

PREDSTAVITEV PREDLOGA ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN
Ministrstvo za notranje zadeve je v petek, 6.9.2013, sklicalo sestanek s predstavniki Skupnosti občin
Slovenije, Združenja občin Slovenije ter Združenja mestnih občin Slovenije v povezavi s pripravo
proračuna za prihodnji leti.
Kot je poudarila državna sekretarka Renata Zatler, se na ministrstvu zavedajo, da je Zakon o davku na
nepremičnine šele v postopku oblikovanja, kljub temu pa želijo, da se Zakon o davku na nepremičnine
in Zakon o financiranju občin pripravljata usklajeno. Po besedah dr. Romana Lavtarja gre za
preliminarno obravnavo predloga zakona, delovno verzijo, saj predlog še ni v medresorskem
usklajevanju. Predlog zakona bo v obravnavo posredovan, ko bodo znani finančni učinki le-tega. Na
ministrstvu sicer načrtujejo, da bosta Zakon o davku na nepremičnine ter Zakon o financiranju občin
Državnemu zboru posredovana skupaj s predlogom proračuna.
Po besedah Vesne Juvan Gotovac je bil prvi osnutek Zakona o financiranju občin predstavnikom
združenj občin predstavljen 20. junija letos. Nekatere pripombe, ki so bile na ta osnutek posredovane
je ministrstvo v dopolnjenem predlogu upoštevalo, vnesene pa so bile še dodatne spremembe,
potrebne za konsolidacijo javnih financ.
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Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so opozorili na povezavo med predlogom sprememb
financiranja občin, Zakonom o davku na nepremičnine ter črpanjem evropskih sredstev. Posledica
vseh bi lahko pomenila občino izgubo vseh sredstev za sofinanciranje prostorskih investicij,
zmanjšanje sredstev pa se lahko odraža na okoljskem in socialnem področju. Ministrstvo so pozvali k
predstavitvi analiz, ki so privedle do sprememb ter predstavitev finančnih izračunov. Opozorili so
tudi na napačno predpostavko ministrstva, da bo uvedba davka na nepremičnine občinam prinesla
več davka. Ni namreč mogoče natančno ugotoviti, koliko bodo občine dejansko dobile. Predlog vodi k
centralizaciji in pomeni odmik od ideje samostojnosti občin. Pri pripravi sprememb je tudi nujno, da
ministrstva medsebojno sodelujejo. Kot so še poudarili naj si ministrstvo prizadeva zmanjšati stroške
občinam in ne jemanje sredstev.
Predstavniki Ministrstva za notranje zadeve so udeleženim pojasnili situacijo glede izplačevanja
deleža sofinanciranja skupnih občinskih uprav. Te so bile junija letošnje leto obveščene, da je bila z
rebalansom tretjina sredstev prenesena v leto 2014 ter ob tem zagotovili, da bodo občine obljubljena
sredstva prejele januarja 2014. (JV)

ODZIVI OBČIN NA NAČRTOVANO UKINJANJE OBČIN
Ker je v tem tednu na dan privrela burna novica o napovedih ministra Viranta, da bi se naj "ukinilo"
skoraj polovico slovenskih občin, smo tudi v sekretariat SOS prejeli nekaj komentarjev, ki jih želimo z
vami deliti, hkrati pa vas pozivamo, da nam tudi vi sporočite vaše mnenje.
OBČINA APAČE
OBČINA KRANJSKA GORA
OBČINA SEMIČ

PODATKI ZA PODPIS POGODBE E-RISK
Skupnost občin Slovenije se je s predstavniki MNZ dogovorila, da občine lahko zaprosijo za dostop do
pogodbe e-Risk, ki bo občinskim prekrškovnim organom omogočil učinkovito in zakonito obravnavo
prekrškov. V kolikor še niste posredovali podatkov potrebnih za podpis pogodbe jih prosim v
najkrajšem možnem času posredujte na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. S strani MNZ vam bo
nato na vaš naslov posredovana podpisana pogodba, na podlagi boste tudi dobili omogočen dostop
do aplikacije e-Risk. (MM)

PODPREDSEDNIK SOS NA JAVNI PREDSTAVITVI MNENJ - KAKO
ZAGOTOVITI IN ZAVAROVATI PRAVICO DO (PITNE) VODE
V sekretariatu SOS smo prejeli vabilo Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje
Državnega zbora na javno predstavitev mnenj z naslovom "Kako najustrezneje zagotoviti in
zavarovati pravico do (pitne) vode", ki je potekala v torek, 27. avgusta 2013, v Gornji Radgoni.
Namen javne predstavitve mnenj je bilo pridobiti mnenja in stališča strokovne in širše javnosti.
Stališča SOS je zastopal njen podpredsednik, Leo Kremžar. (pa)

FESTIVAL SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA
V petek, 30. avgusta je v Čepovanu potekal 2. Festival socialnega podjetništva, na katerem je
sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije. Na festivalu je bil predstavljen projekt ustanovitve
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medgeneracijske
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medgeneracijsko sodelovanje v obliki zadružnega poslovnega modela ali modela javno-zasebnega
partnerstva. Medgeneracijska stanovanjska kooperativa je zamišljena kot regijska mreža bivanjskih
prostorov in površin, ki poveže obstoječe neustrezno izkoriščene stanovanjske objekte, zapuščena
kmetijska posestva in/ali se vključi v projekte gradnje novih stanovanjskih objektov/sosesk. Rešitev
omogoči kakovostnejše, cenejše in socialno bogatejše življenje vsem generacijam. Poleg lajšanja
bivanjskega in oskrbovalnega ter problema pomanjkanja socialnih stikov medgeneracijska
stanovanjska kooperativa omogoča nova delovna mesta in prispeva k trajnostnemu razvoju. Na
srečanju so predstavniki Mestne občine Nova Gorica kooperativi ponudili v uporabo v stanovanja
prenovljeno staro osnovno šolo v Čepovanu.
Na festivalu so govorili tudi o nujnosti vzpostavljanja ustreznega podpornega okolja (države in
lokalnih skupnosti) za zagon novih socialno podjetniških (in drugih) iniciativ. SOS bo na področju
lokalnih skupnosti aktivno pripravljal in oblikoval modele podpore različnih iniciativam na področju
(socialnega) podjetništva. (pa)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NOV PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Skupnost občin Slovenije je prejela gradivo z izhodišči in novimi izračuni finančnih učinkov ob
upoštevanju predlaganih davčnih stopenj vezano na predlog zakona o davku na nepremičnine, ki ga
je posredovalo Ministrstvo za finance.
Gradivo: - obrazložitev za usklajevanje, - ocena stanja REN (Novo), ocene FU (novo).
Prav tako smo na prvi predlog ministrstva že oblikovali pripombe SOS ter glede te tematike izvedli
okroglo mizo. zaključki okrogle mize
Vljudno vas naprošamo za pripombe v zelo kratkem roku, do torka 10.9.2013 na naslov
info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O FINANCIRAJU OBČIN ZFO-1C
Obveščamo vas, da smo prejeli predlog Zakona o financiranju občin (ZFO-1C). Predlog zakona naj bi
bil z nujnim postopkom posredovan na Vlado, ne da bi bil poprej usklajen z občinami.
Nov predlog Zakona o financiranju občin predvideva naslednje poglavitne spremembe:
- Predlog zakona zmanjšuje odstotek prihodkov od dohodnine, ki pripadajo občinam z dosedanjih 54
odstotkov na 50 odstotkov dohodnine plačane v predpreteklem letu.
- omogoča občinam predpisovanje občinske takse za dejavnosti, ki pomenijo posebno rabo javnih
površin v lasti občine.
- določa drugačen postopek usklajevanja višine povprečnih stroškov občin za izvajanje obveznih
nalog.
- s spremembami in dopolnitvami 12. člena se ureja sklenitev dogovora o višini povprečnine med
vlado in reprezentativnimi združenji občin
- določa spremenjeno enačbo za izračun primerne porabe občine
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- zmanjšan odstotek skupne primerne porabe, ki določa višino dodatnih sredstev državnega
proračuna za sofinanciranje investicij občin (od 6 na 3 %), višino refundacije odhodkov za financiranje
delovanja organov skupnih občinskih uprav (od 50 na 30 %) ter ukinjena finančna spodbuda za
združevanje občin. Slednje je utemeljeno tudi z načrtovano teritorialno reformo lokalne samouprave, ipd.
Prosimo vas, da nam vaše mnenje na predlog zakona posredujete najkasneje do torka, 10.9.2013 na
naslov info@skupnostobcin.si. Na predsednico Vlade RS, ministra za finance in ministra za notranje
zadeve smo že posredovali protestno pismo, ki ste ga občine prejele v vednost.

PREDLOG UREDBE O KOMUNALNIH ODPADKIH
Direktorat za okolje Ministrstva za kmetijstvo in okolje je v pregled posredoval predlog Uredbe o
komunalnih odpadkih, ki je bil spremenjen in dopolnjen na podlagi prejetih mnenj in pripomb v
okviru javne obravnave osnutka uredbe.
Vljudno vas naprošamo, da predlog uredbe preučite in nam posredujte vaša mnenja in pripombe
najkasneje do četrtka 12.09.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

OSNUTEK NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 2014 -2017
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je v medresorski obravnavi pred vladnim odločanjem
Nacionalni program za kulturo 2014-2017. Nacionalni program za kulturo je strateški dokument
razvojnega načrtovanja kulturne politike in njegova priprava je zakonska dolžnost ministrstva,
pristojnega za kulturo. Nacionalni program za kulturo 2014-2017 opredeljuje cilje in prioritete na vseh
področjih umetnosti in kulture, a obenem daje slovenski kulturi domovinsko pravico znotraj vladnih
politik. Slednje počne izraziteje od svojih dveh predhodnikov in predvsem bistveno bolj odločno s
prevzemanjem določenih pobud na vladni ravni (arhitektura, oblikovanje-kreativna industrija,
kulturne industrije), pri čemer brezkompromisno sledi trem temeljnim načelom kulturne politike:
vrhunskost, raznovrstnost in dostopnost. Celotno besedilo osnutka NPK 2014-2017 najdete tukaj.
Ker se določbe NPK 2014-2017 nanašajo tudi na lokalne skupnosti, vas naprošamo, da preučite
osnutek in nam posredujete vaš pripombe in predloge, ki jih pričakujemo do četrtka, 12.09.2013 na
naslov info@skupnostobcin.si.

KONCEPT NORMATIVNIH SPREMEMB NA PODROČJU UREJANJA
PROSTORA IN GRADITVE OBJEKTOV
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je pripravilo Koncept normativnih sprememb na področju
urejanja prostora in graditve objektov.
Koncept bo konec meseca avgusta poslan v medresorsko obravnavo ter v potrditev vladi, jeseni pa se
bo pristopilo k aktivni pripravi zakonskih rešitev. Potrditev zakonodaje je sicer predvidena za februar
2014, sprejem v Državnem zboru RS pa za julij 2014.
Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in stališča na posredovani koncept pošljete do
petka, 13. septembra 2013 na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

30.8.2013 – 6.9.2013

TN št. 34

POVPRAŠEVANJA
ZAKLJUČENO

UVELJAVLJANJE RAČUNOV PRI ZAHTEVKIH
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za pridobitev izkušenj drugih občin glede
izdaje računa občini in uveljavljanju le tega pri zahtevkih.
Namreč, v okviru občine deluje Režijski obrat, ki za občino opravlja gospodarsko javno službo, ni pa
registriran kot samostojna pravna oseba.
Občina sprašuje ali lahko Režijski obrat izda račun občini za opravljeno delo in stroške – npr. pri
izvedbi posameznega projekta, kjer lahko delo opravijo delavci režijskega obrata?
Občino zanima, ali lahko tak račun uveljavljajo pri zahtevkih, ki jih naslovijo na različna ministrstva,
ki sofinancirajo njihove projekte in tudi za pridobitev sredstev iz EU (npr. Ministrstvo za kmetijstvo in
Evropski sklad za razvoj podeželja, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za gospodarski razvoj in
Evropski sklad za regionalni razvoj…)?
Odgovore občin lahko preberete tukaj.

UGODNOSTI ZA INVALIDE
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo Direktorata za invalide, vojne veterane in žrtve vojnega
nasilja Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, za podajo informacij glede
ugodnosti, ki jih nudijo občine invalidom. S tem namenom smo se obrnili na občine članice k
posredovanju podatkov. Informacije so namenjene pripravi InclEUsive kartice ugodnosti za invalide
na evropski ravni, ki bo omogočala enakopravno dostopanje do storitev v posameznih državah, tako
domačim kot tujim invalidom.
»Ali občina nudi brezplačne oziroma cenejše ponudbe storitev invalidom (npr. vstop v kulturne
ustanove, cenejši ali brezplačni prevozi, ogledi predstav, možnost pridobitve asistence,…)?
V kolikor občina nudi tovrstne ugodnosti, prosimo, da navedete katere.«
Odgovore občin lahko preberete tukaj.
ODPRTO

DOLOČILA POGODB ZA NAROČILA STORITEV
Skupnost občin Slovenije je v mesecu avgustu že posredovala povpraševanje občine članice glede
dviga stopnje DDV vezano na določila gradbenih pogodb. Sedaj se obračamo na vas s vprašanjem
kako urejate določila pogodb za vsa ostala naročila storitev.
Vprašanje občine je sledeče:
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Ali občine zraven veljavnih gradbenih pogodb zaradi spremembe stopnje DDV po 1.7.2013 sklepate
anekse tudi k pogodbam za vsa ostala naročila storitev, dobave blaga in dela glede na to, da je zaradi
povišane stopnje DDV potrebno v proračun zagotoviti dodatna proračunska sredstva za že
dogovorjene (prevzete) obveznosti in na koncu poplačilo le-teh?
Vaše odgovore nam posredujte do ponedeljek, 09.09.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
10.09. / SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA SOS IN ZOS
Skupna seja predsedstev SOS in ZOS bo potekala v Hotelu Mons, v torek, 10. septembra 2013 ob 13.
uri v Ljubljani. Na dnevnem redu bodo naslednje teme: reorganizacija lokalne samouprave, zakon o
financiranju občin, pogajanja o višini povprečnine, zakon o davku na nepremičnine (obrazložitev za
usklajevanje; ocena stanja REN (Novo), ocene FU (novo)) ter kohezijska politika 2014-2020.

19.09. - 20.9. / 3. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA
GOSPODARSTVA
Kako učinkovito je zagotavljanje komunalnih storitev v Sloveniji, kaj in na kakšen način lahko na tem
področju še izboljšamo, bodo osrednje teme 3. problemske konference komunalnega gospodarstva.
Letošnji gostje bodo snovalci lokalne in komunalne politike, številni ugledni domači in tuji
strokovnjaki ter predstavniki občin in komunalnih podjetij. Predstavili bodo svoje mnenje o tem, kako
sistemsko zagotoviti učinkovito organiziranost in izvajanje komunalnih storitev. Na konferenci bosta s
svoji prispevki sodelovala tudi predsednik SOS, dr. Ivan Žagar in podpredsednik SOS, Leo Kremžar.
Problemska konferenca bo potekala 19. in 20. septembra od 9.00 ure dalje v Podčetrtku. Več o prijavah
na spletni strani konference.

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

30.8.2013 – 6.9.2013

TN št. 34

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
09.09-17.09/ REGIJSKI POSVETI ZA PRIPRAVO REGIJSKIH IZVEDBENIH
NAČRTOV ZA PODROČJE SOCIALNEGA VARSTVA
Direktorat za socialne zadeve MDDSZ z namenom konkretizacije in argumentacije izpostavljenih
potreb ter opredelitve ključnih prioritet do leta 2016, organizira drugi posvet za pripravo regijskih
izvedbenih načrtov na področju socialnega varstva. Program posveta najdete tukaj. Posveti bodo
potekali:
- koroška in celjska regija:13.9.2013 ob 10.00 uri, Narodni dom, Trg celjskih knezov 9, Celje (Vabilo)
- dolenjska in posavska regija:17.9.2013 ob 10. uri, Razvojno izobraževalni center Novo mesto (RIC),
Topliška 2, Novo mesto(Vabilo)
- primorska in goriška regija:10.9.2013 ob 10. uri, Jamski dvorec, Jamska cesta 30, Postojna (Vabilo)
- gorenjska in zasavska regija:12.9.2013 ob 10. uri, Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1,
Kranj (Vabilo)
- pomurska in štajerska regija: 9.9.2013 ob 10. uri, Terme Ptuj, Pot v Toplice 9 (Vabilo).
Na posvete se je potrebno prijaviti do 6.9.2013, tako da izpolnite obrazec na spodnji povezavi:
https://docs.google.com/forms/d/1glJakgwIOcLSgJ1l-k_D5yktBlJypHv95SW-miR6GHU/viewform

16.9. / DELOVNI POSVET: "ČAS ZA ODPRTO IN SODELOVALNO
PODJETNIŠKO KULTURO"
Vljudno vas vabimo na posvet na temo Čas za odprto in sodelovalno podjetniško kulturo, ki ga
organizira SPIRIT Slovenija s finančno pomočjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Posvet bo v sklopu dogajanja na 46. MOS v Celju in sicer 16.9.2013 v Modri dvorani in bo trajal od 10h
do 13h (pričetek registracije 9.45).
Posvet je namenjen vsem, še posebej potencialnim in delujočim podjetnicam in podjetjem, ki delujejo
po načelu socialnega podjetništva ter ostalim, ki se zavedajo lastne odgovornosti in razvojnega
potenciala in s tem želijo konstruktivno prispevati k razvoju bolj družbeno odgovorne podjetniške
kulture.
Ključna trenda, ki vplivata na spremembo življenja in dela pri nas in v tujini sta naraščanje
samozaposlenosti in manjša kupna moč prebivalstva. Hitro razvijajoča co-working kultura, ki
spodbuja odprto in sodelovalno podjetniško kulturo se odziva na oba izziva. Samozaposlenim delo v
skupnem okolju omogoča profesionalno izmenjavo znanja, izkušenj, dela, idej, souporaba oz delitev
potrebne delovne infrastrukture pa vpliva tudi na zniževanje stroškov poslovanja.
Ključne teme posveta:
•

Kaj je co-working, in kakšne so konkretne koristi za razvoj podjetništva in družbe nasploh?

•

Kakšne vrste co-working skupnosti in prostorov obstajajo? So to le kreativci, ki ustvarjajo v

pisarnah ali se na ta način lahko povezujejo tudi drugi segmenti oz skupine podjetnic in podjetnikov?
•

Kakšni so že uspešni primeri domačih praks? Se lahko dobre prakse prenesejo tudi v druge

kraje Slovenije in na kakšen način?
Posvet bosta moderirala Eva Perčič, ustanoviteljica Slovenia Coworking Iniciative in Andraž Tarman,
kolektiv RomPom, ki bo na praktičnih primerih približal utrip in uspehe podjetniških sodelavnih
skupnosti pri nas in v tujini.
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Udeležba

je

brezplačna.

Obvezna

je

predhodna

e-prijava

na:

www.podjetniski-

portal.si<http://www.podjetniski-portal.si>. Na podlagi prijave boste prejeli dodatna navodila za vhod
v Modro dvorano. Ob udeležbi na Posvetu prejmete tudi karto za ogled MOS v Celju.

20.9. / VABILO NA KONFERENCO NOTRANJIH REVIZORJEV
PRORAČUNSKIH UPORABNIKOV
Ministrstvo za finance Urad za nadzor proračuna vabi notranje revizorje na konferenco notranjih
revizorjev proračunskih uporabnikov, ki bo v petek 20. septembra 2013 ob 10 uri v prostorih
Davčnega urada (Davčna ulica 1). Svojo udeležbo je potrebno potrditi na naslov vesna.vaupotic@mfrs.si najkasneje do srede 11. septembra. Program konference si lahko ogledate tukaj.

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
25.9.2013. 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.

09.10. / 1. SREČANJE ŽUPANIJ IN ŽUPANOV V OKVIRU MDS ZA
IZVAJANJE CILJEV 5. MINISTRSKE KONFERENCE O OKOLJU IN
ZDRAVJU SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPO
Ministrstvo za zdravje v imenu Medresorske delovne skupine (MDS) za izvajanje ciljev 5. ministrske
konference Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo o okolju in zdravju, na kateri je bila sprejeta
Parmska deklaracija o okolju in zdravju, vljudno vabi na 1. srečanje županij in županov.
Srečanje bo potekalo v sredo, 09.10.2013 ob 10.00 uri v dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS), Miklošičeva 24, v Ljubljani. Vabilo Potrditev vaše udeležbe je potrebno poslati do
torka, 01.10.2013 na naslov: gp.mz@gov.si in maruska.strah@gov.si.
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15. - 16.10. / KONFERENCA »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) skupaj z ostalimi partnerji projekta Mobile2020 organizira
mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern European Cities«. Konferenca bo potekala
izključno v angleškem jeziku v Hotelu M, v Ljubljani, 15. in 16. 10. 2013. V prvi vrsti je namenjena
političnim predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za
prostorsko in prometno načrtovanje, podjetjem s področja upravljanja s prometom in projektiranjem
cestne oz. kolesarske infrastrukture in kolesarskim aktivistom. Udeležba na konferenci je brezplačna,
potrebne pa so predhodne prijave. Več informacij in dostop do registracijskega obrazca na:
http://www.mobile2020.eu/home.html

NOVICE DRUGIH
AVGUSTOVSKA ŠTEVILKA KOHEZIJSKEGA E -KOTIČKA
Izšla je avgustovska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih, aktualnih
razpisih in druge zanimivosti.

DELOVNI POSVET: ČAS ZA ODPRTO IN SODELOVALNO PODJETNIŠKO
KULTURO
SPIRIT Slovenija s finančno pomočjo Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo organizira
posvet , ki bo potekal v sklopu dogajanja na 46. MOS v Celju v ponedeljek, 16.9.2013 v Modri dvorani
ter bo predvidoma trajal od 10.-13. ure.
Razlog za organiziranje posveta sta samozaposlenost ter manjša kupna moč prebivalstva, trenda, ki
vplivata na spremembo življenja in dela pri nas in v tujini.
Posvet je namenjen vsem, še posebej potencialnim in delujočim podjetnicam in podjetjem, ki delujejo
po načelu socialnega podjetništva ter ostalim.
Posvet je za udeležence brezplačen, obvezna pa je predhodna e-prijava.

22. SEJA VLADE
IZDAJA ELEKTRONSKIH RAČUNOV PRI JAVNIH NAROČILIH
Na redni seji je bilo sprejeto stališče RS k zadevi Predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
izdajanju elektronskih računov pri javnih naročilih, na katero nima pripomb.
S predlagano direktivo predvidena uvedba evropskega standarda za e-račune, da bi se izboljšala
interoperabilnost različnih (večinoma nacionalnih) sistemov e-izdajanja računov, odpravlja se
pomanjkanje pravne varnosti in nepotrebna zapletenost.
Namen predloga direktive je razširiti uporabo e-izdajanja računov v Evropi, zaradi večje učinkovitosti
in zmanjšanja administrativnih ovir tako v fazi izbire dobaviteljev in izvajalcev kot v fazi izvajanja
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javnega naročila. Po uvedbi obveznih e-računov pri javnem naročanju, bodo sledili ukrepi na področju
standardizacije tehnologij, ki se uporabljajo pri javnem naročanju ter zasnova nacionalnih strategij za
prehod na popolnoma elektronsko javno naročanje, in sicer od identifikacije potreb do plačila računa.
V primeru sprejetja predloga direktive se najpozneje 48 mesecev po začetku veljavnosti, sprejmejo
zakoni, predpisi in upravni akti ( v kolikor zahteve še niso urejene v pravnem redu države). RS ima že
urejeno v sedanjem pravnem redu oziroma jo bo imela pred implementacijo direktive s spremembo in
dopolnitvijo Zakona o opravljanju plačilnih storitev za proračunske uporabnike.

PODPORA ZA RAZVOJ PODEŽELJA IZ EVROPSKEGA KMETIJSKEGA
SKLADA ZA RAZVOJ PODEŽELJA
Vlada RS je sprejela Predlog stališča Republike Slovenije do Predloga uredbe Evropskega parlamenta
in Sveta o spremembi Uredbe Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja, ki omogoča državam članicam, ki prejemajo finančno pomoč, uveljavljanje
možnosti višjih deležev sofinanciranja za obveznosti za programsko obdobje 2007 – 2013 do konca leta
2015 (končni datum upravičenosti izdatkov), tudi če ne prejemajo več finančne pomoči.
RS podpira predlog spremembe, ki ne bo imela finančnih posledic niti za domači proračun niti za
proračun EU. Zadevne države članice bodo morale prispevati manj nacionalnih sredstev v programih
razvoja podeželja za obdobje 2007–2013, s tem pa se jim bo zmanjšal skupni znesek javnega prispevka,
ki je na voljo programom razvoja podeželja v navedenem programskem obdobju.
Sprememba uredbe tudi ne bo imela neposrednega vpliva na slovensko gospodarstvo.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O SOCIALNEM VARSTVU
Sprejeto je bilo mnenje o Predlogu Zakona o spremembi Zakona o socialnem varstvu, ki ga je
Državnemu zboru Republike Slovenije predložila v obravnavo in sprejem skupina poslank in
poslancev s prvopodpisanim Brankom Kurnjekom.
S predlogom zakona se predlaga črtanje osme alineje prvega odstavka 46. člena Zakona o socialnem
varstvu, ki določa, da mora besedilo javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje javne službe
vsebovati navedbo, da se delovna razmerja zaposlenih ureja v skladu s kolektivnimi pogodbami,
zakoni in drugimi akti, ki veljajo za zaposlene v javnih zavodih s področja socialnega varstva.
Vlada je podala sledeče mnenje:
Skladno z ZSV je dejavnost socialnega varstva nepridobitna. Storitve lahko opravljajo v okviru mreže
javne službe tako javni socialno varstveni zavodi kot tudi druge pravne in fizične osebe, ki pridobijo
koncesijo na javnem razpisu za opravljanje socialno varstvene storitve. ZSV in predpisi natančno
določajo pogoje in načine za izvajanje posameznih socialno varstvenih storitev.
Nekatere socialnovarstvene storitve se v celoti financirajo iz državnega proračuna in koncedent tem
koncesionarjem zagotavlja finančna sredstva pod enakimi pogoji in načini, kot to zagotavlja javnim
zavodom, katerih ustanoviteljica je Republika Slovenija. V tem primeru govorimo o odplačni koncesiji.
Nekatere storitve pa se lahko delno ali v celoti financirajo iz plačil uporabnikov, kot npr.: storitve
institucionalnega varstva, in govorimo o neodplačni koncesiji.
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Vse storitve, ki se izvajajo v okviru javne službe, je treba izvajati skladno s tako določenimi standardi
in normativi in med drugim zagotoviti tudi ustrezno kadrovsko zasedbo. Koncesionarji so pravne in
fizične osebe, ki lahko izvajajo tudi druge dejavnosti, ki niso predmet podeljene koncesije oziroma
zaradi svoje osnovne dejavnosti koncesionar uporablja druge kolektivne pogodbe, v katerih pa niso
opredeljena delovna mesta, ki so za izvajanje socialno varstvenih storitev nujno potrebna. Poslovanje
koncesionarja na področju socialnega varstva oziroma za dejavnost, za katero je bila podeljena
koncesija, mora biti ločeno od ostalega poslovanja koncesionarja.
Vlada RS se ne strinja s predlagano spremembo zakona, saj bi s črtanjem alineje lahko prišlo do
pomembnih razlik pri izvajanju javne službe in v okviru tega tudi do neustrezne zasedbe delovnih
mest in plačila zaposlenih, ki opravljajo enako oziroma primerljivo delo v okviru javne službe.

IZOBRAZBA, STROKOVNO USPOSABLJANJE IN PREIZKUS ZNANJA ZA
VODENJE IN ODLOČANJE V PREKRŠKOVNEM POSTOPKU
Vlada je izdala Uredbo o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in
odločanje v prekrškovnem postopku, ki pa v bistvenem ne odstopa od veljavne uredbe. Gre za
uskladitev z Zakonom o prekrških, ki med drugim določa, da je za izdajo odločbe o prekršku ustrezna
šesta raven izobrazbe.
Temeljna novost je, da se k usposabljanju in izpitu za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku
prijavi tudi kandidat, ki se namerava zaposlitvi pri pristojnem prekrškovnem organu, ki bo sam nosil
stroške usposabljanja in izpita.
Določbe glede usposabljanja in organizacije izpitov so prilagojene praksi Upravne akademije. Dodan
je nov člen, ki ureja zapisnik o poteku preizkusa znanja ter njegovo vsebino.
Prehodne in končne določbe vsebujejo določbo, na podlagi katere se bo na novo pripravil seznam
izpraševalcev na predmetnem izpitu.

SPREMEMBA UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Izdana je bila Uredba o spremembi Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju, ki ureja uvrstitev
delovnih mest direktorjev Nacionalnega inštituta za javno zdravje in Nacionalnega laboratorija za
zdravje, okolje in hrano v plačni razred. Javna zavoda se ustanovita na podlagi Zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o zdravstveni dejavnosti in združujeta poleg Inštituta za varovanje zdravja
tudi območne javne zavode (Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zavod za zdravstveno varstvo
Kranj, Zavod za zdravstveno varstvo Maribor…).
Ker Vlada RS najpozneje v 60 dneh od uveljavitve sklepa o ustanovitvi navedenih javnih zavodov, na
predlog ministra za zdravje, imenuje v. d. direktorja zavoda, je treba pravočasno uvrstiti delovno
mesto direktorja oz. v. d. direktorja novoustanovljenih javnih zavodov v plačni razred. Uredba določa
57. plačni razred.
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AKTUALNI RAZPISI
JAVNI POZIV ZA PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA
OBČINA 2013 – ROK SE IZTEKA
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije, Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja,
podeljuje certifikat Mladim prijazna občina za obdobje 2013-2017. Certifikat Mladim prijazna občina je
priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in
horizontalnih mladinskih politik.
Certifikat Mladim prijazna občina se letno in s štiriletno veljavnostjo redno podeljuje lokalnim
skupnostim, ki jih strokovna komisija prepozna kot mladim prijazne,
ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik. Certifikati
Mladim prijazna občina bodo za obdobje 2013-2017 zaslužnim občinam
podeljeni v skladu s pravili o podeljevanju certifikata (oznaka 2.0),
objavljenimi spodaj. S pridobitvijo certifikata se občina, ki se je pri
svojem delu na področju mladih že izkazala za uspešno, zaveže da bo
področje mladih še naprej uspešno sistemsko urejala in nivo
učinkovitosti v štiriletnem obdobju ohranila oz. dvignila. Vse lokalne
skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno vabimo, da si natančno preberete 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

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

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

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

RAZPIS EK ZA PODPORO DEJAVNOSTIM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Evropska komisija je objavila razpis za podporo dejavnostim nevladnih organizacij na evropski ravni.
Prednostna področja so dejavnosti, ki prispevajo k razvoju, izvedbi in spremljanju evropskih in
nacionalnih politik ter zakonodaje na enem od naslednjih področij: nediskriminacija in integracija
romskega prebivalstva; enake pravice oseb z oviranostjo; enakost med ženskami in moškimi. Rok za
prijavo je 1.10.2013, informacije o razpisu pa so na voljo tukaj.
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JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNE INVESTICIJE V JAVNO KULTURNO
INFRASTRUKTURO
Ministrstvo za kulturo je dne 9.8.2013 objavilo Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno
infrastrukturo v višini 7.230.000 EUR in do 100% upravičenih stroškov. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje investicij v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo
javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Financirani bodo projekti, ki vključujejo celovito
revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo za izvajanje kulturnih dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo.
Upravičenci do sredstev javnega razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne
infrastrukture in nastopajo kot investitorji. Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov
mora znašati najmanj 200.000 EUR in ne sme presegati 3.000.000 EUR; investitor mora zagotoviti svoj
soinvestitorski delež, in sicer najmanj DDV (če je neupravičen strošek) oziroma najmanj odstotek
lastne udeležbe, določen glede na razvitost občine v obsegu sofinanciranja investicij iz državnega
proračuna. Odpiranje vlog bo 4.10.2013. RAZPIS

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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MEDNARODNE NOVICE DRUGIH
EU ODOBRILA POMOČ V VIŠINI 14 MILIJONOV € ZARADI POPLAV
2012
Svet Evrope je odobril pomoč Sloveniji v višini 14 milijonov € za škodo nastalo v poplavah oktobra in
novembra 2012. Pomoč je namenjena za odpravo posledic na javnih in zasebnih zgradbah, za odpravo
posledic poškodb na vodovodni in komunalni infrastrukturi, škode nastale podjetjem, kmetom…
Pomoč mora odobriti še Parlament predvidoma 10. septembra.
Svet Evrope je zraven Slovenije odobril pomoč tudi Avstriji v višini 240.000€ in Hrvaški v višini
286.587€. (vir: EU,MM)

ZMANJŠANJE TVEGANJ VZPOREDNEGA BANČNIŠTVA
EU želi uveljaviti načrtovano regulacijo vzporednega bančništva (t.i. bančništvo v senci), ki je delno
krivo za nastanek kreditnega krča.
Večina regulativnih zahtev, ki so jih uvedli v finančnem sektorju po gospodarskem zlomu leta 2008,
velja za tradicionalne banke. T.i. bančništvo v senci, kamor sodijo skladi hedge, lastniški kapital in
listinjenje, se ukvarja s podobnimi dejavnostmi kot banke, vendar je že tradicionalno pod ohlapnejšim
nadzorom in nima podpore centralne banke ter varovalk, kot so zavarovanje bančnih vlog in jamstva
za posojila.
Bančništvo v senci sicer res pripomore k finančni likvidnosti bank, po drugi strani pa je krivo za
nestabilnost svetovnega finančnega sistema v zadnjih letih. Prav ta nestabilnost je povzročila propad
banke Lehman Brothers leta 2008 in kreditni krč med finančno krizo. Celotno objavo si lahko
preberete tukaj. (vir:EU)

30.8.2013 – 6.9.2013

TN št. 34

