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NOVIČKE SOS
2. SESTANEK O ČRPANJU EU SREDSTEV
Na MGRT je bil v petek, 4.10.2013 še drugi sestanek (prvi je bil 17.9.2013) glede učinkovitejšega
koriščenja EU sredstev iz Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za
obdobje 2007–2013. Iz SOS se ga je udeležil podpredsednik Leo Kremžar. MGRT in MKO sta
ustanovila projektno skupino, sestavljeno iz članov organov upravljanja in predstavnikov resornih
ministrstev, ki bo pregledala projekte na podlagi enotnih kriterijev, ki se pripravljajo (datum izdane
odločbe, aktivnosti, ki so bile že izvedene, obseg projekta – ali je izvedljiv, stanje projekta glede oddaje
javnega naročila…. Ta skupina bo sestavila listo projektov, pri katerih je dokončanje zelo vprašljivo
oz. neizvedljivo in s tem tveganje izgube kohezijskih sredstev. Za delno izvedljive bodo izdali
popravek odločb, z možnostjo prenosa določenih enot v novo finančno perspektivo. Neizvedljive
projekte bodo zamenjali z drugimi, ki so pripravljeni za izvajanje, kar pomeni, da so že izvedeni
postopki javnega naročanja, izbrani izvajalci in izdana gradbena dovoljenja. Ministrstvo bo občine
prijaviteljice projektov, ki bodo ocenjeni kot neizvedljivi oz. fazno delno neizvedljivi povabila na
sestanek, kjer bi skupaj poiskali možne rešitve v smeri sprememb projekta. V kolikor do rešitve ne bo
prišlo, bo v odločbe vlada posegla enostransko. Ministrstvo poziva občine, da svoje projekte realno
ocenijo in se ob tem zavedajo, da v kolikor projekt ne bo izveden pravočasno, bo potrebno sredstva
vračati. Predviden rok sestankov s posameznimi upravičenci (občinami) je med 16. in 18.10.2013. Plan
je, da do 24. oktobra pripravijo gradivo za vlado z »čisto« listo izvedljivih oz. fazno delno izvedljivih
projektov (gre za projekte z že izdanimi odločbami). Resnost problematike terja takojšnji dogovor in
ukrepanje, kajti 15.9.2015 je datum, do katerega bo treba dokončati vse projekte iz sedanje finančne
perspektive, plačani vsi računi in pridobljena uporabna dovoljenja. Zapis MGRT, lista prisotnih.

S SESTANKA O SPREMEMBAH ZFO
Delovna skupina za pripravo sprememb in dopolnitev Zakona o financiranju občin se je sestala 4.
oktobra 2013. Na sestanku so poleg predstavnikov SOS, ZOS in ZMOS sodelovali ga. Vesna Juvan
Gotovac z sodelavko iz službe za lokalno samoupravo (dr. Lavtarja je opravičila) in ga. Brigita Repar
iz MF. Delovna skupina je obravnavala nov (zadnji) predlog novele zakona o financiranju občin ZFO1C, ki smo ga prejeli neuradno po elektronski pošti (ZFO-1C (EVA 2013-1711-0067) – nujni postopek,
delovni predlog z datumom 30.09.2013) in pregledala izračune oz. primerjave višine financiranja občin
po sedaj veljavnem zakonu in po predlagani novi formuli primerne porabe, ki smo jih prejeli na
sestanku. Prav tako smo prejeli tudi dokument z naslovom »Analiza učinkov veljavnega sistema
financiranja občin – ZFO1«, iz novembra 2010, ki ga je za izdelal IRIS Inštitut iz Maribora.
V uvodu je Darko Fras, predstavnik SOS opozoril, da načeloma nasprotujemo predlaganemu posegu v
samo formulo financiranja, (13. in 13.a člen veljavnega zakona), ker bi to pomenilo prevelike
spremembe v financiranju posameznih občin. Poleg predlagane ukinitve t.i. primernega obsega
sredstev predlog spreminja tudi samo formulo in s tem spreminja tudi razmerja med občinami, kar
lahko pomeni resne motnje v financiranju zakonskih nalog posameznih občin, zlasti tistih z veliko
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površino, ki bi se jim posledično primerna poraba drastično znižala. Prav tako je predstavnik SOS
opozoril, da nasprotujemo spreminjanju 21. člena zakona po nujnem postopku, ker zato ni utemeljenih
razlogov in ker so ukrepi za izvajanje tega instrumenta že predlagani z ZIPRO za leti 2014 in 2015, ki
sta že v zakonodajni proceduri, kar bi torej lahko pomenilo kolizijo zakonskih določb. Več: spletna
stran SOS. (Darko Fras)

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS
v torek 01. oktobra 2013 se je po zaključku posveta Državnega sveta »Ali potrebujemo občine?«, v
prostorih parlamenta v Ljubljani sestal glavni odbor SOS. Obravnavali so spremembe državnega
proračuna za leto 2014 in predlog proračuna za leto 2015, zakon o financiranju občin in davek na
nepremičnine. Vsi ti za občine pomembni akti so odprti in glavni odbor je sprejel stališča za nadaljnja
usklajevanja. (SK)

ZAKON O POGREBNI IN POKOPALIŠKI DEJAVNOSTI SPET ODPRT
MGRT je povabil predstavnike SOS, ZOS, ZMOS, GZS in OZS na sestanek, ki je bil 3.10.2013, da bi
predstavili koncept nove ureditve pogrebne in pokopališke dejavnosti ter ga uskladili z vabljenimi
deležniki. Predlog koncepta je bil predhodno medresorsko usklajen in predstavniki drugih ministrstev
so bili tudi prisotni in je sledeč: obe dejavnosti, pogrebna in pokopališka, ostajata obvezni lokalni
gospodarski javni službi v obsegu, ki bo usklajen z deležniki. Meja med tržnimi storitvami in javno
službo je bila v razpravi dokaj široka. OZS je mnenja, da bi občine zagotavljale le infrastrukturo od tod
naprej pa je vse tržna dejavnost. SOS je zastopal podpredsednik Leo Kremžar in povedal, da osnovne
storitve morajo ostati v javnem interesu, »nadstandard« pa ostaja tržna. Dejavnosti so tesno prepletene
in glede na krajevne, verske, kulturne in še kakšne zelo raznolike po Sloveniji, zato ni možno vse
uniformirati. Zaradi pietete pa se nikakor teh dejavnosti ne sme prepustiti trgu, ki mu vlada
ustvarjanje dobička. SOS je spomnimo, leta 2009 pripravil v sodelovanju z GZS predlog zakona, ki ga
je vložil preko poslanca (ki je takrat še lahko bil župan) v parlamentarno proceduro in Dušan
Pšeničnik iz MGRT, ki je sestanek vodil, je povedal, da je ta predlog dobro izhodišče za nadaljnje delo.
Sledi predstavitev koncepta in pogledov nanj s sestanka Vladi, oblikovanje delovne skupine,
usklajevanje in priprava zakona. (SK)

LEK, SEAP ALI KONVENCIJA ŽUPANOV?
V petek, 4. oktobra 2013 je v Martjancih potekala okrogla miza, kjer so se prisotni seznanili z
vsebinami in razlikami energetskih strategij in pobudo Konvencija županov. Dogodek je poglede na
vsebine ponudil iz treh projektov: SEAP+, Covenant CapaCITY in Mershartility.

Vsi trije projekti so financirani iz programa Inteligentna energija in spodbujajo občine k podpisu
Konvencije županov, ter nudijo pomoč pri pripravi SEAP. Tako lahko občine sedaj dostopajo do
slovenske različice priročnika za pripravo SEAP Kako pripraviti akcijski načrt za trajnostno energijo
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(SEAP), ali brezplačno dostopajo do on-line platforme za usposabljanje za pripravo SEAP, ki je na
voljo tudi v slovenščini.
Konvencijo županov je do sedaj podpisalo že 5.143 podpisnikov, med njimi je tudi 17 slovenskih
občin. Župan občine Moravske toplice je skladno s sklepom s 24. redne seje občinskega sveta,
konvencijo podpisal prav pred pričetkom okrogle mize in za
odločitev občini čestitamo. Na okrogli mizi je župan občine
Moravske Toplice Alojz Glavač tudi predstavil razloge in glavne
ukrepe, ki jih nameravajo izvesti v občini ter tako prispevati k
zmanjševanju izpustov, energetskim prihrankom ter kvalitetnejšemu
življenju občank in občanov.
Na okrogli mizi je bilo zanimivo tudi slišati inšpektorja pristojnega za nadzor nad LEK, ki je predstavil
najpogostejše napake, ki jih je zaznal na terenu. (SK)

VIDEOPOSNETEK POSVETA ALI POTREBUJEMO OBČINE
Na spletni strani Državnega sveta www.ds-rs.si v razdelku “Videoposnetki”si lahko ogledate
videoposnetek posveta "Ali potrebujemo občine?", ki je potekal v Državnem svetu 1. 10. 2013 in na
katerem je bil govornik tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije dr. Ivan Žagar, pri čemer je možen
tudi ogled razprave posameznih govornikov s klikom na njihovo ime.

JAVNA DELA 2013 IN KATALOG PROGRAMOV JAVNIH DEL
V ponedeljek, 30.9.2013, je v prostorih Zavoda za zaposlovanje potekal sestanek na temo Javnih del za
leto 2014. Na sestanku smo se dogovorili, da občine do ponedeljka 7.10.2013 na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si posredujejo predloge za dopolnitev kataloga Javnih del.
Na sestanku so predstavniki Zavoda za zaposlovanje predstavili spremembe pri izvedbi javnih del za
leto 2014. Ena večjih spremembo bo ukinitev tripartitnih pogodb. Zavod za zaposlovanje bo tako
sklepal direktno pogodbo z izvajalcev, medtem ko bodo občine v primeru, da sofinancirajo izvajalce
morale skleniti svoje pogodbe z izvajalci. Na sestanku so predstavniki Zavoda za zaposlovanje
opozorili, da bi občine potrebovale merila za izbor izvajalcev javnih del, ki jih dodeli sofinanciranje.
Poudarjeno je bilo, da gre le za priporočilo da to občine naredijo.
Del sredstev javnih del bo namenjen ustanovitvi socialnih podjetjih, ki bodo po preteku dveh letu tudi
ustanovljena (do dveh let bodo zaposleni lahko financirani preko javnih del). Občine so tako pozvali,
da poiščejo področja na katerih bi lahko delovala socialna podjetja.
Zavod za zaposlovanje je slišal pripombo občin, da imajo na voljo premalo časa od objave javnega
povabila do prvega odpiranja. Občine so namreč izpostavile, da je v naveden rok prekratek, da bi
lahko vsem izvajalcem potrdili javni interes. S tem pa jih seveda postavljajo v neenak položaj. Tako je
bilo dogovorjeno, da bo Zavod za zaposlovanje na svojih spletnih straneh objavil katalog programov
javnih del in izjavo za potrditev javnega interesa. Tako bodo občine lahko v naprej potrdile izbranim
izvajalcem javni interes.
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Prav tako smo se na sestanku dogovorili, da bo Zavod za zaposlovanje obrazec Vloga posredoval na
SOS (mi nato občinam), da bodo občine lahko uporabile enak obrazec za prijavo na občinah. Izvajalci
tako ne bodo potrebovali izpolnjevati dvojnih obrazcev (v primeru, da občina sofinancira izvajalce
javnih del) in bodo po objavi povabila že izpolnjene obrazce samo posredovali še na Zavod za
zaposlovanje. (MM)

SESTANEK MEDRESORSKE DS ZA NADZOR NAD IZVAJANJEM
RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU PREPREČEVANJA IN
ZATIRANJA KRIMINALITETE
Sestanek medresorske delovne skupine za nadzor nad izvajanjem resolucije o nacionalnem programu
preprečevanja in zatiranja kriminalitete za obdobje 2012 do 2016 je potekal v ponedeljek, 30.9.2013 ob
12.00 uri, v prostorih Ministrstva za notranje zadeve. S strani SOS se je sestanka udeležil g. Janez
Ziherl.
Na seji so člani delovne skupine podali pregled izvajanja nalog iz izvedbenega načrta dela delovne
skupine za leto 2013. Andreja Lang iz Ministrstva za pravosodje je povedala, da na njihovem
ministrstvu ocenjujejo, da niso več pristojni za nevladne organizacije in zato predlagajo, da se pri
programu 6.8.4.2 »Izdelava programa vključevanja zainteresiranih nevladnih organizacij« spremeni
nosilec tako, da bo to Ministrstvo za notranje zadeve pod katerega delovno področje sodijo nevladne
organizacije. Predlog se bo proučil na srečanju predstavnikov Ministrstva za pravosodje in Ministrstva
za notranje zadeve. Darko Stare iz Komisije za preprečevanje korupcije je pod drugim predlagal, da se
v delovni skupini tudi analizira stanje na področju preprečevanja in zatiranja kriminalitete in po
potrebi z dopisom obrne na pristojnega ministra ali na vlado. Poročilo o izvajanju nalog iz svojega
delovnega področja so podali vsi prisotni člani delovne skupine. Vodja delovne skupine je člane
ponovno opozoril na sklep iz prvega sestanka delovne skupine, v katerem so bili nosilci nalog iz
resolucije zadolženi, da 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
o terminu naslednjega sestanka, ki bo predvidoma v drugi polovici meseca novembra 2013. (bh)

COVENANT CAPACITY NA NEXPO-U
SOS je na svoji stojnici na sejmu NEXPO v Rijeki med drugim predstavljal tudi
projekt Covenant CapaCITY in online platformo za usposabljanje občin.
Projekt smo predstavljali s tiskano publikacijo, ki je na voljo tudi v
spletni

PDF

različici

ter

individualnimi

pogovori

z

različnimi

udeleženkami in udeleženci sejma, saj so projektna orodja na voljo v 12 različnih jezikih. Med temi
jeziki je slovensko, hrvaško, bolgarsko, romunsko, grško in angleško gradivo bilo posebej zanimivo za
ciljno skupino sejma, to je lokalna samouprava JV Evrope. SOS je na sejmu navezal stike tako z
občinami, kot različnimi podjetji s področja trajnostne energetike in predelave odpadkov v energijo,
pa tudi različnimi institucijami, ki občinam tako ali drugače pomagajo ali sodelujejo pri podnebno
energetskih zadevah. Več o projektu na www.covenant-capacity.eu.

OKREPITEV SODELOVANJA Z AVSTRIJO
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V tem tednu smo občinam posredovali prošnjo Ministrstva za zunanje zadeve, da občine posredujejo
pobude za okrepitev sosednja med Slovenijo in avstrijskima zveznima deželama Koroško in Štajersko.
Ministrstvo bi želelo izvedeti konkretna področja, kjer so občine zainteresirane za poglobitev
sodelovanja, konkretne projekte, ki že potekajo ter morebiten interes za njihovo nadaljevanje,
nadgradnjo ali zagon novih projektov ter način njihovega financiranja, prav tako pa jih zanimajo
morebitni problemi, ki se pojavljajo v sodelovanju z zveznima deželama Koroško in Štajersko. Zapišite
prosim tudi področja ali projekte, kjer bi lahko dosegli večje učinke prav z poglobitvijo sodelovanja.
Glede na zaprošene podatke vas prosimo, da nam sporočite vaše predloge za poglobljen interes do
srede, 9.10.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, da jih bomo lahko v enotni obliki
posredovali ministrstvu. (bh)

REGIONALNI POSVET: KAKO S KULTURO IZBOLJŠAMO OTROKOV IN
MLADOSTNIKOV VSAKDAN
V četrtek, 3. oktobra 2013, je v Kinu Udarnik v Mariboru potekal posvet z naslovom kako s kulturo
izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan. Posvet je organiziral Zavod RS za šolstvo skupaj z
Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), Ministrstvom za kulturo (MK) in Zavodom
za varstvo kulturne dediščine (ZVKDS).
Na posvetu so sodelovali številni predstavniki občin, vzgojno- izobraževalnih zavodov, kulturnih in
turističnih ustanov, ki so vsak na svojem področju predstavili primere dobrih praks.
Namen posveta je bil predstaviti učinke in pomen načrtne kulturno- umetnostne vzgoje ter
sodelovanje med različnimi ustanovami ter prikazati primere uspešnega sodelovanja med njimi.
Posvet, ki je časovno sovpadal s prvim nacionalnim Tednom kulturne dediščine, je svoj namen gotovo
izpolnil, omogočil pa je tudi druženje med udeleženci na neformalni ravni ter izmenjavo praks in idej
za bodoče projekte.

PROJEKT SIMBIOZA POVEZUJE GENERACIJE
Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt, ki ga podpira tudi Skupnost občin Slovenije in že od
leta 2011 na brezplačnih delavnicah osnovne uporabe računalnika in mobilne telefonije povezuje
različne generacije. Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami
ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi. Po drugi strani pa med mladimi promovira vrednote prostovoljstva,
odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.
Letos bodo delavnice potekale med 21. in 25. oktobrom, prijave tako za udeležence delavnic kot tudi
za prostovoljce, ki bi želeli na delavnicah pomagati učiti starejše, pa so že odprte. Prijave so možne
preko spletne strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888, Si.mobilovih prodajnih mestih
po vsej Sloveniji.
Veseli nas, da se je tako veliko občin odločilo podpreti projekt. Tukaj lahko pogledate katere občine
projekt podpirajo. (bh)

27.09.2013 – 04.10.2013

TN št. 38

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NOVA RAZLIČICA PREDLOGA ZAKONA O FINANCIRAJU OBČIN
Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo novo različico Zakona o financiranju občin iz dne
30.9.2013. Zaradi nujnosti zadeve vas naprošamo, da nam vaše pripombe posredujete do petka,
11.10.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV REPUBLIKE
SLOVENIJE ZA LETI 2014 IN 2015
Sporočamo vam, da smo prejeli Predlog zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2014 in 2015 (EPA 1465-VI), ki bo sprejet po nujnem postopku in predvideva znižanje sredstev za
sofinanciranje investicij v občinah ter določitev povprečnine (45., 46. in 76. člen zakona).
V okviru dogovora z Državnim svetom RS bi želeli predložiti pripombe občin na seji odbora za
lokalno samoupravo DS RS, zato vas prosimo, da vaše pripombe in predloge posredujete čim prej,
vendar najkasneje do petka 11.10.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

DOPOLNJENA TABELA - DAVEK NA NEPREMIČNINE V LASTI OBČIN
Na podlagi usklajevalnega sestanka z MF dne 26.9.2013 je ministrstvo 30.9.2013 posredovalo
dopolnjeno preglednico s podatki o davku na nepremičnine, ki so v lasti občin.

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

POJASNILA MINISTRSTEV
SLOVENIJA PREDLAGA SPREMEMBO OPERATIVNIH PROGRAMOV
MGRT v vlogi organa upravljanja za strukturne sklade in Kohezijski sklad je v skladu s svojimi
pristojnostmi pri spremljanju izvajanja operativnih programov ugotovil, da prihaja do tveganj pri
pravočasni izvedbi projektov na področju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture in sicer predvsem na področju 3. Razvojne prioritete, Prometna infrastruktura – ESRR.
Zato Slovenija predlaga spremembo operativnih programov, skladno s 33. členom Uredbe Sveta (ES)
št. 1083/2006, ki omogoča spremembo operativnih programov in sicer zaradi socialno-gospodarskih
sprememb kot tudi težav z izvajanjem.
Na MGRT so dne 30. septembra 2013 že obvestili Evropsko komisijo, da bo v prihodnjih dneh
posredovano v pregled in potrjevanje sprememba Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007–2013.
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Zato Nadzorni odbor v skladu s 65. členom Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, da nadzorni odbor
potrjuje spremembe operativnega programa in 14. členom Poslovnika 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 sklicuje dopisno sejo , ki bo
trajala deset delovnih dni.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
7.10.-10.10. / OPEN DAYS 2013
V času od 7. do 10. oktobra bo Odbor regij organiziral že 11 dneve odprtih vrat (Open Days), ki se jih
bo udeležilo več kot 5.500 udeležencev iz vsaj 54 držav. V okviru dogodka bodo organizirali več kot
100 delavnic in predavanj. Tudi tokrat bodo dogodek v Bruslju spremljali dogodki po vsej Evropi.
Tako bo v navedenem terminu organizirani dogodki v 200 regijah iz 30 držav. Eden takšen dogodek
bo potekal tudi v Sloveniji in na katerem sodeluje tudi Skupnost občin Slovenije. Dogodek ki ima
naslov Evropa to si ti in ga organizira mreža MAMA bo potekal v ponedeljek 7.10 v Muzeju v
Ljubljani. Celoten program dneva odprtih vrat si lahko pogledate tukaj (MM)

8.10. / SESTANEK KOMISIJE ZA PRORAČUN IN JAVNE FINANCE
Sestanek Komisije za proračun in javne finance pri SOS, ki bo potekal torek, 08.10.2013 ob 11.00 uri v
prostorih MESTNE OBČINE KOPER. Komisija bo obravnavala Zakon o financiranju občin, nove
izračune za davka na nepremičnine in predlog ZIPRS za 2014 in 2015.

09.10. / PRIDOBIVANJE IN IZMENJAVA PODATKOV O RABI ENERGIJE
V okviru projektov MESHARTILITY, SEAP+
in Covenant CapaCity vas vabimo na
okroglo

mizo

o

možnostih

izboljšanja

izmenjave energetskih podatkov za potrebe priprave Lokalnih energetskih konceptov in
pripravo trajnostnih energetskih akcijskih načrtov »SEAP« (Sustainable Energy Action Plan)
v lokalnih okoljih. Okrogla miza bo v Velenju, v Vili Bianca, 9. oktobra 2013. Vabilo

10.10. / SLAVNOSTNI PODPIS KONVENCIJE SLOVENSKE PISATELJSKE
POTI
V imenu Društva slovenskih pisateljev, Zavod za turizem in kulturo Žirovnica ter Skupnosti občin
Slovenije vas vabimo na SLAVNOSTNI PODPIS KONVENCIJE SLOVENSKE PISATELJSKE
POTI, ki bo v četrtek, 10. oktobra 2013, Zabreznica 4, Žirovnica (aleja slavnih mož in dvorana pod
Stolom pri OŠ Žirovnica). Vabilo s programom in prijavnica
Na konvenciji SPP, ki bo potekala s tematskimi predstavitvami različnih oblik razvoja SPP v
večnamenski Dvorani pod Stolom, z literarno – glasbenimi srečanji na lokacijah med Čopovo,

27.09.2013 – 04.10.2013

TN št. 38

Prešernovo, Finžgarjevo in Jalnovo domačijo ter ob prisotnosti medijev (Val 202, RTV Slovenija,
časopisi idr.), bo v organizaciji Skupnosti občin Slovenije slovesno podpisana listina o pridružitvi
Slovenski pisateljski poti: Konvencija SPP. Gre za listino s pristopnimi izjavami županj in županov
za povezano delovanje in razvijanje mreže postaj oz. skrbnikov lokacij Slovenske pisateljske poti, na
katerih so spominski pisateljski domovi ali spominska obeležja poti. Ob tem bo na srečanju županov
in predstavnikov občin, ki se vključujejo v projekt SPP (nominiranih je 56 slovenskih občin in v njih
104 lokacije SPP ) za vse na razpolago tudi knjiga SPP - vodnik po domovanjih 106 slovenskih
pesnikov in pisateljev.
Dogodek bo tudi družabne in promocijske narave, zato vas prosimo, da s seboj prinesete nekaj
izvodov turističnega promocijskega gradiva, v kolikor je možno, pa vas prosimo tudi za degustacijsko
ploščo tipične jedi za vaš kraj.
Zaradi lažje organizacije dogodka vas prosimo, da nam vašo prisotnost sporočite najkasneje do srede,
09.10.2013 na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faksu na 02 234 15 03. Županje in župani boste
prejeli tudi posebno spominsko majico.

Zemljevid SPP

predstavitev SPP

besedilo podpisne listine

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

upravam.

Prijave

sprejemamo

z

izpolnjeno

prijavnico

na

naslov

metka.lasic@skupnostobcin.si do vključno 15.10.2013.

23.10. / DDV V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo davka na dodano vrednost v občinah, na
katerem bosta predavali gospa Aleksandra Heinzer in gospa Nina Klobučarič, strokovnjakinji s
področja davka na dodano vrednost. Delovni posvet bo potekal v sredo, 23.10.2013 ob 10.00 uri v
Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Podrobnejši program in vsebino posveta ter prijavnico na posvet najdete tukaj: vabilo, prijavnica.
Vaše prijave na posvet zbiramo do ponedeljka, 21.10.2013, pošljite po faksu: 02 234 15 03, ali skenirane
po e-pošti metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000
Maribor. Veselimo se vaše udeležbe!
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
1.10.-7.10. / AKCIJA PEŠEC
Agencija RS za varnost v cestnem prometu organizira akcijo pešec, ki so se ji pridružile tudi slovenske
občine. V času od 1. do 7. oktobra bodo policija, Agencija za varnost v cestnem prometu, občinski
redarji in Sveti za vzgojo preventivo v cestnem prometu opozarjali na pešce v prometu in bodo
poizkušali poskrbeti za njihove večjo varnost. Na začetku akcije je bila organizirana tiskovna
konferenca na kateri je bilo izpostavljeno, da:
- pešci so v dolgoročnem obdobju še vedno med najbolj ogroženimi udeleženci v cestnem prometu,
delež se je izrazito povečal na 20% vseh smrtnih žrtev;
- nadpovprečno so ogroženi pešci v starostni skupini nad 54 let;
- največ prometnih nesreč s smrtnim izidom pešcev se zgodi v temnem delu dneva, v jesensko
zimskem obdobju leta (oktober - marec);
- deleži mrtvih pešcev so večji za nesreče v naseljih, na lokalnih cestah z uličnim sistemom, kar kaže
na različne dejavnike nesreč; zaskrbljujoče pa je število prometnih nesreč z udeležbo pešcev na
prehodi za pešce;
- med poškodovanimi pešci so poleg starejših nad 54 let ogroženi otroci in mladostniki.

7.10. / ZAČASNA RABA PROSTORA – REVITALIZACIJA Z MAJHNIMI
KORAKI
Začasna raba prostora je lahko pomemben dejavnik pri oživljanju zapuščenih in nerabljenih
prostorov, pa naj gre za odprte površine, stavbe ali dele stavb, kar še toliko bolj velja v času
gospodarske recesije. Namen posveta, ki ga Mreža za prostor pripravlja kot osrednji dogodek Dneva
za prostor 2013 je zato popularizirati začasno rabo prostora in k njenemu pogostejšemu prakticiranju
spodbuditi tako potencialne uporabnike (ustvarjalne in družbeno dejavne skupine in posameznike,
podjetnike, itd.) kot javne in zasebne lastnike nepremičnin. Posvet bo v ponedeljek, 7. oktobra 2013
med 14.00 in 17.00, Mestni trg 15, Ljubljana. Več v pripetem vabilu in na tej povezavi.

7. 10. / PRIHODNOST EVROPSKIH REGIJ IN MEST
Vljudno vabljeni na javni posvet EU Si ti: Prihodnost evropskih regij in mest, ki bo v Ljubljani, 7.
oktobra 2013, ob 10.00 uri, v Mestnem muzeju Ljubljana. Z javnim posvetom na aktualne evropske
vsebine bomo obeležili »Evropski teden regij in mest«. Javni posvet organiziramo v sklopu
evropskega leta državljanov in na njem bomo izpostavili prihodnje regionalne programe na področju
razvoja evropskih mest in regij. Pri tem se bomo osredotočili na razvojna področja in sicer
zaposlovanje, mobilnost in razvoj malih ter srednje velikih podjetij, saj je evropska regionalna politika
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investicijska politika, ki je namenjena zniževanju ekonomskih, socialnih in teritorialnih razlik med
regijami v EU.
Spregovorili bomo o vidiku konkurenčnosti in razvoja občin, o mobilnosti in premerih dobrih praks v
Slovenskih regijah. Na posvetu bodo predstavljeni tudi primeri dobrih praks, pri čemer bo o črpanju
sredstev s strani občin spregovorila predstavnica Skupnosti občin Slovenije, o vlogi evropskih mest pa
bo spregovoril namestnik članice Odbora regij, Anton Kokalj. K aktivni udeležbi na posvetu vabimo
EU državljane in državljanke ter zainteresirano javnost, da poveste svoje mnenje, izkušnje in
predlagate morebitne rešitve za izboljšave regionalne razvojne politike v prihodnosti EU.
Natančen program posveta si lahko ogledate na povezavi.

Udeležba je brezplačna, vendar vas prosimo, da se prijavite preko spletnega obrazca ali na
elektronski naslov prijave@mreza-mama.si in potrdite udeležbo.

09.10. / 1. SREČANJE ŽUPANJ 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.

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

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

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

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

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

27. SEJA VLADE
ZAKON O ZDRAVSTVENEM VARSTVU IN ZDRAVSTVENEM
ZAVAROVANJU – INTERVENTNI ZAKON
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Vlada RS je na redni seji določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju in ga poslala Državnemu zboru RS v sprejetje po
nujnem postopku.
Predlog sprememb in dopolnitev ZZVZZ vsebuje predloge za povečanje prihodkov za obvezno
zdravstveno zavarovanje, s čimer bi zagotovili izboljšanje finančnega stanja v zdravstvu in stabilnejše
financiranje zdravstva v letih 2013 in 2014, do uveljavitve novega ZZVZZ. Vsebuje tudi predloge, ki se
nanašajo na implementacijo določb Direktive o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem
zdravstvenem varstvu in uskladitev nacionalnega pravnega reda z zakonodajo EU. S spremembo in
dopolnitvijo ZZVZZ se odpravlja tudi kršitev določb Pogodbe o delovanju EU, ki jo Republiki
Sloveniji očita Evropska komisija v zvezi s prepovedjo omejevanja prostega pretoka kapitala.
Republika Slovenija se je v svojem odgovoru na uradni opomin Evropske komisije zavezala, da bo
omenjeno kršitev odpravila ob prvem posegu v ZZVZZ.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
UREJANJU TRGA DELA
Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga
dela, ki ga je poslala v obravnavo Državnemu zboru RS po skrajšanem postopku.
S predlaganim Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela se spreminja
področje koncesij pri izvajanju storitev za trg dela (vseživljenjska karierna orientacija, posredovanje
zaposlitve), področje fundacij za izboljšanje zaposlitvenih zmožnosti in področje zagotavljanja dela
delavcev uporabniku.

NOVELA ZAKONA O DOSTOPU DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Vlada RS je določila besedilo Predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dostopu do
informacij javnega značaja in ga posredovala v obravnavo po rednem postopku Državnemu zboru RS.
Zavezanci za dostop do informacij javnega značaja so po veljavni zakonodaji državni organi, občine in
druge osebe javnega prava, s predlaganimi zakonskimi spremembami pa se obveznost zagotavljanja
dostopa do informacij javnega značaja širi tudi na gospodarske družbe in druge pravne osebe v lasti
države in občin.
Namen predloga zakona je v krepitvi transparentnosti poslovanja, zavezanosti javnosti, odgovornosti
in integriteti pri upravljanju gospodarskih javnih zavodov, javnih podjetij ter gospodarskih družb in
drugih pravnih oseb zasebnega prava pod prevladujočim vplivom države, samoupravnih lokalnih
skupnosti in/ali drugih oseb javnega prava, in sicer
1. z določitvijo novih zavezancev za informacije javnega značaja,
2. vzpostavitvijo uradnega registra zavezancev pri Ajpes RS in
3. določitvijo centralizirane in enotne proaktivne objave javnih podatkov določenih zavezancev preko
Uprave RS za javna plačila.

VLADA IZDALA DOPOLNJENO UREDBO O UPRAVNEM POSLOVANJU
Vlada RS je na današnji redni seji izdala Uredbo o dopolnitvi Uredbe o upravnem poslovanju. Zaradi
reorganizacije davčnih izpostav in vzpostavitve davčnih pisarn kot oblike dela Uredba določa
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poslovanje s strankami v davčnih pisarnah dvakrat tedensko, in sicer ob ponedeljkih od 8. do 15. ure
in v sredo od 8. do 17. ure. Uredba začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.

SKUPNO POROČILO O PROSTOVOLJSTVU V REPUBLIKI SLOVENIJI ZA
LETO 2012
Vlada RS se je seznanila s Skupnim poročilom o prostovoljstvu v Republiki Sloveniji za leto 2012.
Poročilo o prostovoljskem delu je skladno z Zakonom o prostovoljstvu oddalo 414 prostovoljskih
organizacij. Analiza je pokazala, da je skupno število prostovoljcev, ki so opravljali prostovoljsko delo
in so vodeni v vpisniku prostovoljskih organizacij, 54.137, opravili pa so 5.538.795 ur prostovoljskega
dela.
Prostovoljske organizacije, ki so vpisane v vpisnik prostovoljskih organizacij, enkrat letno pripravijo
poročilo o prostovoljstvu za preteklo koledarsko leto in ga predložijo Ajpesu, MNZ pa na podlagi teh
podatkov pripravi skupno poročilo To vsebuje seznam prostovoljskih organizacij, podatke o številu
sklenjenih dogovorov o prostovoljskem delu in opravljenem prostovoljskem delu ter ocenjeno
vrednost prispevka k družbeni blaginji.

UREDBA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O NAČINU
IZVAJANJA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE VZDRŽEVANJA
DRŽAVNIH CEST
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o načinu izvajanja gospodarske
javne službe vzdrževanja državnih cest.
V drugi polovici lanskega leta je bil na podlagi Uredbe o načinu izvajanja gospodarske javne službe
vzdrževanja državnih cest objavljen javni razpis za izbiro koncesionarjev na devetih koncesijskih
območjih v Republiki Sloveniji.
V zvezi z vsebino razpisne dokumentacije za izbiro koncesionarjev sta dva ponudnika vložila
revizijski zahtevek na Državno revizijsko komisijo in pri tem v pretežnem delu uspela. Direkcija RS za
ceste, ki v predmetnem primeru opravlja naloge koncedenta, je glede na odločitev in pomisleke
Državne revizijske komisije ustavila postopek oddaje javnega naročila.
Glede na dejstva, ki jih je Državna revizijska komisija izpostavila v svoji odločitvi, je potrebno pred
ponovitvijo javnega razpisa najprej popraviti oziroma spremeniti koncesijski akt (to je predmetno
uredbo) v delih, ki jih je izpostavila Državna revizijska komisija. Bistvene spremembe predmetne
uredbe so:
- postopek javnega naročila se bo lahko izvedel po posameznih sklopih - v primeru neuspelega
javnega razpisa za posamezno koncesijsko območje to ne bo vplivalo na druga koncesijska območja,
kjer bo lahko javno naročilo uspešno zaključeno;
- v določeni meri se spreminjajo pogoji, ki jih morajo izpolnjevati potencialni ponudniki, poleg tega pa
se dodajajo tudi referenčna merila, saj bo mogoče le na ta način pridobiti uspešne izvajalce, ki bodo
kos obsegu in zahtevnosti izvajanja gospodarske javne službe vzdrževanja državnih cest;
- glede izkazovanja osnovnih pogojev, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, se izenačujejo pogoji, ki
jih morajo izkazovati samostojni ponudniki in ponudniki, ki nastopajo v skupni vlogi (Joint Venture) v primeru, da na javnem razpisu sedanji koncesionar ne bo uspešen, se ukinja obveznost novega
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koncesionarja, da prevzame pri sedanjem koncesionarju zaposlene delavce - črtanje merila boljše
tehnične opremljenosti in boljše strokovne usposobljenosti.

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

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

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

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
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Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17.12.2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

NOVICE DRUGIH
KOMISIJA DRŽAVNEGA SVETA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNI RAZVOJ PODPRLA OBČINE
Komisija Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj se je na 12. seji 30. septembra
2013 seznanila s problematiko financiranja občin v letu 2014 in 2015 in na podlagi opravljene razprave
nasprotuje zmanjšanju sredstev za sofinanciranje investicij, ki se občinam zagotavljajo na podlagi 21.
člena Zakona o financiranju občin, na 2% skupne primerne porabe občin v letu 2014 in ukinitvi teh
sredstev v letu 2015. Komisija tudi ne podpira napovedanih sprememb Zakona o financiranju občin
oziroma predvidene spremembe enačbe za izračun primerne porabe občin, ki daje največji poudarek
številu prebivalcev, saj predstavljeni podatki (izračun primerne porabe na podlagi veljavnega zakona
in predvidenih sprememb Zakona o financiranju občin) kažejo, da ta predlog ne pomeni varčevanja,
ampak le prerazporejanje sredstev od občin z manjšim številom prebivalcev k občinam z večjim
številom prebivalcev ter povišanje sredstev za primerno porabo v višini več kot 17 milijonov evrov.
Komisija tudi meni, da je treba pred predložitvijo predlaganih sprememb v zakonodajni postopek
predstaviti analizo o finančnih posledicah predvidenih sprememb na področju financiranja občin in
namen predvidenih varčevalnih ukrepov.

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

SEJA NO ZA IZVAJANJE OP ZA RAZV OJ RIBIŠTVA V REPUBLIKI
SLOVENIJI
11. seja NO za izvajanje operativnega programa za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji je potekala
25.9.2013 v prostorih Vlade RS v Ljubljani. Sejo je kot predsedujoča Nadzornemu odboru vodila
državna sekretarka na MKO, mag. Tanja Strniša. Namen seje je bil omogočiti članom in namestnikom
NO, da se seznanijo s predlogi sprememb in potrdijo spremembe in dopolnila Operativnega programa
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za razvoj ribištva v Republiki Sloveniji 2007-2013 (OP 2007-2013), da se seznanijo z indikativno tabelo
finančnih vrednosti po ukrepih OP 2007-2013, ki bo začela veljati po spremembi OP 2007-2013, ter da
se seznanijo s trenutnim stanjem izvajanja Operativnega programa za razvoj ribištva v RS 2007-2013
skladno s Prilogo III Uredbe Komisije št. 498/2007 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe
Sveta št. 1198/2006 o Evropskem skladu za ribištvo in s tem omogočiti spremljanje izvajanja OP 20072013, kar je ključna naloga NO. Ključna točka te seje je bila potrditev sprememb in dopolnitev OP
2007-2013.
Če želite dostopati do celotnega zapisa seje kliknite tukaj.

BREZPOSELNOST V EU OSTAJA ENAKA
Po podatkih evropskega statističnega urada Eurostat je stopnja brezposelnosti v območju evra avgusta
ostala enaka kot julija in je znašala 12%. V celotni EU je v tem obdobju prav tako ostala nespremenjena
na 10,9%. Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti povečala, saj je bila avgusta 2012 v območju evra
11,5-odstotna, v celotni EU pa 10,6-odstotna.
Po ocenah Eurostata je bilo avgusta letos v EU 26,595 milijona brezposelnih oseb, od tega 19,178
milijona v območju evra. V primerjavi z avgustom 2012 je bilo v EU 882.000, v območju evra pa
895.000 več brezposelnih oseb. V Sloveniji je stopnja brezposelnosti avgusta ostala enaka kot julija in je
znašala 10,4%. Med članicami Unije so bile najnižje stopnje brezposelnosti julija 2013 zabeležene v
Avstriji (4,9%), Nemčiji (5,2%) in Luksemburgu (5,8%), najvišje pa v Grčiji (27,9% junija 2013) in
Španiji (26,2%). Na letni ravni se je stopnja brezposelnosti zvišala v 16 državah članicah in znižala v
11, nespremenjena pa je ostala na Poljskem. Največja zvišanja so zabeležili na Cipru (z 12,3% na 16,9%)
in v Grčiji (s 24,6% na 27,9% med junijem 2012 in junijem 2013). V Sloveniji se je stopnja brezposelnosti
na letni ravni zvišala za 0,9 %. Avgusta 2013 je bilo v EU brezposelnih 5,499 milijona mladih (mlajših
od 25 let), od tega 3,457 milijona v območju evra. Stopnja brezposelnosti med mladimi je bila v EU
23,3-odstotna, v območju evra pa 23,7-odstotna.
Več informacij tukaj. (Vir: EK, bh)

JASNEJŠI, RAZUMNEJŠI IN CENEJŠI PREDPISI EU ZA GOSPODARSKO
RAST
Evropska komisija poenostavlja in celo umika nekatere predpise EU. Tako želi podjetjem in
državljanom olajšati življenje ter spodbuditi gospodarsko rast.
Evropska komisija je danes predstavila načrtovane ukrepe po delovnih področjih, s katerimi
namerava še dodatno poenostaviti ali celo umakniti predpise EU, zmanjšati obremenitve za podjetja
in olajšati izvajanje zakonodaje EU.
Ti ukrepi so bistveni del programa ustreznosti in uspešnosti predpisov (REFIT), ki ga je pripravila
Komisija. Samo zakonodaja EU, ki ustreza svojemu namenu, lahko Evropi pomaga okrepiti
gospodarsko rast in zaposlovanje. Celotno objavo si lahko preberete tukaj. (vir: EK)

VOHUNJENJE ZDA: POSLANCI ZASKRBLJENI ZARADI MOREBITNIH
VDOROV V SISTEM SWIFT
Ameriške obveščevalne agencije so v okviru svojih vohunskih dejavnosti vdrle v sistem SWIFT, ki
upravlja s podatki o mednarodnih bančnih transakcijah? To je bilo vprašanje, ki so se mu v okviru
preiskave o vohunjenju ZDA v Evropski uniji 24. septembra posvetili člani odbora za državljanske
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svoboščine. EU je z ZDA sicer podpisala sporazum o izmenjavi bančnih podatkov v okviru boja proti
terorizmu, vendar bi vohunski vdori v SWIFT predstavljali njegovo kršitev.
Evropska komisarka za pravosodje Cecilia Malmström je od ameriškega podsekretarja za zunanje
zadeve Cohena že zahtevala pojasnila v zvezi z obtožbami o ameriškem vdoru v SWIFT, vendar
odgovora še ni dobila. Če se obtožbe izkažejo za resnične, bi to bila kršitev sporazuma, kar bi lahko
pripeljalo tudi do tega, da sporazum neha veljati, je pojasnila komisarka. (vir:EP)
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