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NOVIČKE SOS
15. SEJA PREDSEDSTVA SOS
15. seja Predsedstva SOS je potekala v sredo, 23. oktobra 2013, s pričetkom ob 09.00 uri, v Narodnem
domu Celje. Člani predsedstva SOS so obravnavali aktualno tematiko na področju lokalne
samouprave: predlog Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015,
predlog Zakona o financiranju občin in predlogu teritorialne reorganizacije lokalne samouprave,
reorganizacijo javne uprave, predlog Zakona o uravnoteženju javnih financ za občine, predlog Zakona
o davku na nepremičnine in EU sredstva, njihovo črpanje v sedanji in prihodnji finančni perspektivi
ter sklepanju partnerskih sporazumov. Predsedstvo SOS je sprejelo predloge sklepov, ki so bili
predstavljeni zbranim županjam in županom na vseslovenskem srečanju občin, dani v razpravo ter po
potrebi še dopolnjeni. Med drugim se je predsedstvo SOS tudi dogovorilo, da bo sekretariat SOS
občinam pripravil gradivo k perečim tematikam, saj se je pojavila pobuda, da župani v svojih občinah
skličejo tiskovne konference. Prav tako je predsedstvo sprejelo pobudo njenega člana Alana
Bukovnika, ki se nanaša na zahtevo po spremembi 10a člena zakona o financiranju občin glede
možnosti dodatnega zadolževanja za namene izgradnje infrastrukture za čiščenje in odvajanje
odpadnih voda. Če občine namreč ne bodo zagotovile ustrezne infrastrukture do konca leta 2015, bo
država prejela kazen EU. Član predsedstva SOS, Darko Fras je prisotne seznanil z rebalansom
proračuna na področju javnih cest ter SOS pozval k odločni reakciji. (bh)

SKLEPI VSESLOVENSKEGA SREČANJA OBČIN
V prostorih Narodnega doma v Celju so se 23.10.2013 sestali županje in župani slovenskih občin. Na
srečanju so županje in župani izrazili svoje stališče do zakonodajnih in sistemskih predlogov, ki so
pripravljeni ali pa naj bi se v bodoče pripravili. S sprejetimi sklepi smo seznanili ministre, predsednico
Vlade RS in jo pozvali k sestanku s predstavniki občin.
Županje in župani okoli 140 občin so razpravljali o naslednjih temah:
O predlogu Zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leti 2014 in 2015
O predlogu Zakona o financiranju občin in predlogu teritorialne reorganizacije lokalne
samouprave
O reorganizaciji javne uprave
O predlogu Zakona o uravnoteženju javnih financ za občine
O predlogu Zakon o davku na nepremičnine
In o EU sredstvih in njihovem črpanju v sedanji in prihodnji finančni perspektivi ter sklepanju
partnerskih sporazumov
Županje in župani so sprejeli SKLEPE SREČANJA, ki so bili posredovani ključnim področnim
ministrom, medijem ter predsednici Vlade RS, vključno s ponovnim pozivom, naj se sestane s
predstavniki občin. (bh)
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NEPOSREDEN PRENOS VSESLOVENSKEGA SREČANJA OBČIN
Zaradi izjemnega zanimanja za vseslovesnko srečanje občin v Celju smo v Skupnosti občin Slovenije
poskrbeli za prenos v živo. Četudi je bilo na dogodku udeleženih okoli 140 županj in županov ter
drugih predstavnikov občin, pa tudi številnih predstavnikov medijskih hiš se mnogi dogodka tudi
niso mogli udeležiti.

Zato je prenos v živo oz “live streaming” dodatno poskrbel, da se glas

predstavnic in predstavnikov lokalne ravni sliši. Celotni posnetek dogodka je še naprej dostopen na
povezavi: (https://new.livestream.com/vzivoII/skupnostobcin). Dobro gledanje.

PREDSEDNICA VLADE SE NE BO SESTALA S PREDSTAVNIKI OBČIN
Sporočamo vam, da se je Predsednica Vlade RS odzvala na povabilo SOS in ZOS, naj se vendarle
sestane s predstavniki občin na aktualne teme ter se seznani s sklepi, sprejetimi na vseslovenskem
srečanju občin, 23.10.2013. Predsednica Vlade RS je sestanek z reprezentativnimi združenji že šestič
zavrnila in nas ponovno napotila na notranjega ministra. (bh)

MINISTRSTVO ZA FINANCE POZVALI K PREDLOŽITVI PONOVNIH
IZRAČUNOV
Skupnost občin Slovenije je Ministrstvo za finance ponovno pozvala k predložitvi aktualiziranih
analiz podatkov o nepremičninah v lasti občin, na podlagi novo določenih davčnih stopenj v predlogu
Zakona o davku na nepremičnine z dne 18.10.2013. (ur)

IZBRANE MLADIM PRIJAZNE OBČINE
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in v letu 2013 tudi z Evropsko
prestolnico mladih Maribor 2013 ter pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike Slovenije
Boruta Pahorja tudi letos podeljuje certifikat Mladim prijazna občina, ki predstavlja prvo tovrstno
certificiranje v Evropi.
Naziv Mladim prijazna občina 2013-2017 so si z izvajanjem ukrepov za reševanje problematike
mladih na lokalni ravni na področjih izobraževanja, zaposlovanja, stanovanjske politike, informiranja,
participacije, mladinskega organiziranja in mobilnosti pridobile:
- OBČINA AJDOVŠČINA
- OBČINA ČRNA NA KOROŠKEM
- OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
- OBČINA SEVNICA
- OBČINA ŠENTJUR IN
- OBČINA ŽALEC
Vsem mladim prijaznim občinam iskreno čestitamo! Slavnostna podelitev certifikatov bo v sredo, 20.
novembra v Mariboru. Več tukaj. (bh)
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SAZAS ŽELI POPUST OBČINAM ZMANJŠATI ZA 10%
Konec leta 2013 poteče krovni sporazum, ki sta ga podpisala reprezentativna združenja z združenjem
SAZAS. V želji, da bi do konca leta podpisali nov krovni sporazum (sedanji je veljal 3 leta), smo se s
predstavniki SAZASA sestali v sredo 23. oktobra. Na sestanku so nam predstavniki združenja SAZAS
predlagali, da se popust za pravočasno prijavljeno prireditev zmanjša iz 20% na 10%. po naših ocenah,
bi se ocenjeni stroških vseh občin skupaj povečali za caa 8.000€.
S strani SAZAS-a smo bili prav tako opozorjeni, da bodo novo individualno pogodbo, ki zagotavlja
popuste do višine 45% lahko podpisale le občine, ki bodo imele do konca leta poravnane vse
obveznosti. V kolikor imate predlog oz pripombo na nov krovni sporazum, nam jo prosim sporočite
na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.

ZA OBČINSKO INFRASTRUKTURO LE 320 MILIJONOV EVROV
Delovna skupina za boljše črpanje EU sredstev pri SOS je na seji delovne skupine, ki je bila v torek 22.
oktobra v Celju, razpravljala o osnutku operativnega programa in o razdelitvi sredstev. Na seji je bilo
izpostavljeno, da bo 70% denarja namenjenega za razvoj gospodarstva in za raziskave ter razvoj
podjetji. Za občinsko infrastrukturo (ravnanje z odpadki, oskrbo z vodo, obnovo degradiranih delov
mesta…) bo na voljo caa 320 milijonov evrov. Po prepričanji SOS in članov delovne skupine je to
odločno premalo, saj smo prepričani, da bi morali z evropskimi sredstvi poskrbeti za osnovno
infrastrukturo in s tem dvigniti kvaliteto življenja.
Na sestanku delovne skupine je bilo izpostavljeno, da je kar nekaj sredstev še nerazdeljenih, kot tudi
dejstvo, da je v osnutek operativnega programa nepregleden, ima veliko napak in nesprejemljivih
dejstev. Tako se na primer ne morejo strinjati, da bo kot upravičen strošek tehnične pomoči študentsko
delo, da med upravičenci v prednostni osi pravne države ni navedenih lokalnih skupnosti (so pa
notarji, odvetniki in NVO). V kolikor imate pripombe in predloge na osnutek operativnega programa
mi jih prosim posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)

DOKUMENTI ZA NASLEDNJO FINANČNO PERSPEKTIVO
Na spletni strani SOS smo objavili pomembne osnutke dokumentov za naslednjo finančno
perspektivo

2014-2020.

Na

povezavo

http://www.skupnostobcin.si

lahko

najdete

osnutek

Partnerskega sporazuma, osnutek operativnega programa, pripombe Evropske komisije na osnutek
Partnerskega

sporazuma,

priporočila

za

zagotovitev

implementacije

regionalnih

razvojnih

programov. V kolikor imate kakšen predlog ali pripombo na dokumente nam jo prosim sporočite na
naslov miha.mohor@skupnostobcin.si. (MM)

JAVNO NAROČILO ENERGENTOV SOS
Skupnost občin Slovenije je izvedla javno naročilo za dobavo energentov za obdobje treh let.
Najugodnejši ponudnik za dobavo zemeljskega plina za potrebe končnih uporabnikov je bil izbran
Petrol Energetika, d.o.o., s katerim je Skupnost občin Slovenije sklenila krovno pogodbo za obdobje od
01.03.2013 do 31.12.2013. 6. člen krovne pogodbe št. SOS EN-OG 002/2012 določa, da je cena
zemeljskega plina fiksna za obdobje enega leta. Po poteku tega obdobja se cena lahko uskladi s cenami
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zemeljskega plina na trgu. Po poteku enega leta lahko naročnik podaljša pogodbo še za enako
obdobje, če bo cena še sprejemljiva glede na cene na trgu.
Na podlagi navedenega bo Skupnost občin Slovenije v kratkem obvestila končne uporabnike o novo
postavljeni ceni dobave zemeljskega plina, ki je fiksna za obdobje enega leta. Končni uporabniki boste
sklenili anekse k posamičnim pogodbam. (ur)

DDV V OBČINAH
Dne 23.10.2013 je Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Aleksandro Heinzer in gospa Nina
Klobučarič, strokovnjakinji s področja davka na dodano vrednost, izvedla delovni posvet na temo
davka na dodano vrednost v občinah. Posveta so se udeležili številni predstavniki občin, kjer so se
seznanili z novostmi in zastavili marsikatero vprašanje s področja DDV. Vsem udeležencem se
zahvaljujemo za udeležbo!

PLANETU ZEMLJA PRIJAZNA OBČINA VOJNIK 2013
17. oktobra 2013 je Občina Vojnik na osrednjem dogodku sejma Narava zdravje
v Ljubljani prejela naziv Planetu zemlja prijazna občina 2013 v kategoriji 5000 –
10000 prebivalcev. Natečaj organizira društvo Planet Zemlja.
Občina Vojnik je prejela naziv že četrtič zapovrstjo, kar pomeni, da smo
vseskozi motivirani za nove izzive na področju ohranjanja narave in varovanja
okolja.
Cilj natečaja je večplastni – podatki, ki jih posredujemo občine, pomenijo dragoceno zbirko informacij
sodelujočim ustanovam pri njihovih poslanstvih, medtem ko občinam prinašajo priznanje za delo in
motivacijo za naprej. Natečaj je letos odkrival stanje na področju ohranjanja narave in varovanja okolja
znotraj sedmih področij – varovanja gozdov, ravnanja z odpadki, energetike, trajnostnega turizma,
lokalne samooskrbe, sejemske dejavnosti in okoljskega komuniciranja. (Mojca Skale)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO STRATEGIJE RAZVOJA LOKALNE
SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI
Obveščamo vas, da je Vlada RS objavila na spletni strani Vlade predlog za obravnavo Izhodišč za
pripravo strategije razvoja lokalne samouprave v Republiki Sloveniji.

POMEMBNI DOKUMENTI ZA NASLEDNJO FINANČNO PERSPEKTIVO
Na spodnjih povezavah lahko najdete pomembne dokumente za pripravo gradiv za naslednjo
finančno perspektivo 2014-2020. Na povezavah spodaj najdete:
Osnutek Partnerskega sporazuma
Osnutek operativnega programa
Pripombe Evropske komisije na partnerski sporazum
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Priporočila za zagotovitev implementacije RRP
Predstavitev MGRT (priprava OP) iz javne razprave 18.9.2013

KONČNA VERZIJA ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za finance zasledila končno verzijo Zakon
o davku na nepremičnine, katero je Vlada RS sprejela seji Vlade.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
FINANCIRANJU OBČIN (ZFO-1C)
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve prejela novo verzijo Predloga
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o financiranju občin (ZFO-1C) z dne 23.10.2013. Iz
predloga sprememb ZFO-1C naj bi bile izločene vse spremembe, ki bi lahko neposredno vplivale na
financiranje občin v naslednjem proračunskem letu.
Vljudno vas naprošamo, da predlagano preučite in nam posredujete pripombe, mnenja najkasneje do
ponedeljka, 04.11.2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

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 4.11.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH ZAKONA O POSLANCIH
V obravnavi je Predlog zakona o spremembah Zakona o poslancih. Z zakonom se bo odpravilo
interesno nezdružljivost vlog, v kateri večkratni funkcionarji sočasno nastopajo – to pomeni striktno
izločitev sedaj tudi članov občinskih in mestnih svetov iz parlamenta.
Prosimo

vas,

da

vaše

predloge

in

pripombe

posredujete

do

5.11.2013

na

naslov

barbara.horvat@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
INŠPEKCIJSKEM NADZORU
Na Ministrstvu za notranje zadeve so pripravili Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o inšpekcijskem nadzorstvu. Dodatno vam kot delovni pripomoček posredujemo tudi čistopis
zakona z vnesenimi spremembami in dopolnitvami.
Prosimo vas, da nam vaša stališča oziroma pripombe sporočite na miha.mohor@skupnostobcin.si
najkasneje do četrtka 14.11.2013.
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OBJAVLJEN OSNUTEK ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh MKO zasledila objavo osnutka Zakon o spremembah
in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih. Vljudno vas naprošamo, da v kolikor imate na predlog
morebitne pripombe, nam le to posredujte najkasneje do četrtka, 14.11.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UREDBA O EMISIJI SNOVI V ZRAK IZ MALIH IN SREDNJIH KURILNIH
NAPRAV
V javni obravnavi se nahaja Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v
zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav. Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe in predloge
sporočite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.

OSNUTEK UREDBE O PREDELAVI NENEVARNIH ODPADKOV V
TRDNO GORIVO TER NJEGOVI UPORABI
V javni obravnavi se nahaja Osnutek Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo ter
njegovi uporabi. Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na naslov
barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.

OSNUTEK UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
OKOLJA ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
V javni obravnavi je Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih. Vljudno vas prosimo, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na
naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 22.11.2013.
Hkrati vas opozarjamo, da se ZFO-1C spreminja 7. člen v četrtem (4) odstavku, ki se prav tako nanaša
na okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih.

EVIDENTIRANJA
IMENOVANJE PREDSTAVNIKA V SVET VLADE RS ZA VARSTVO PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI
Skupnost občin Slovenije je prejela poziv za imenovanje predstavnika v Svet Vlade RS za varstvo pred
naravnimi in drugimi nesrečami. Poziv je posredovala Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo
za obrambo. S strani Skupnosti občin bo imenovan en član.
- Obrazec za evidentiranje člana v Svet Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
- razlaga
Vljudno vas naprošamo, da predlagate kandidatko/kandidata z znanji in izkušnjami na področju
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Izmed predlaganih kandidatov bo predsedstvo SOS
potrdilo enega izmed kandidatov. Evidentiranje je odprto do ponedeljka, 04.11.2013. Vloge
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posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane
(podpisane in ožigosane) na metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA
POVPRAŠEVANJE – ODPRTO

ŠOLSKI OKOLIŠI
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice, ki prosi za posredovanje le tega občinam
članicam. Vljudno vas naprošamo k sodelovanju. Občino zanima, ali ima katera izkušnje z
oblikovanjem skupnih šolskih okolišev? Hkrati vas naprošamo, v kolikor imate izkušnje, da nam
posredujete podrobne informacije.
Vaše odgovore nam lahko posredujete najkasneje

do ponedeljka, 28.10.2013

na naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

SKLEPANJE NAJEMNIH POGODB Z DRUŠTVI
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občin članice po pridobitvi odgovorov občin glede
sklepanja pogodb z raznimi društvi. Vljudno vas naprošamo k sodelovanju. Občino zanimajo izkušnje
drugih občin glede sklepanja najemnih pogodb z raznimi društvi (športnimi, kulturnimi,
umetniškimi) za najem prostorov za njihovo delovanje, najem športnih igrišč in drugih zemljišč? In
sicer ali dejansko občine vsem (razen izjem iz 30. člena Zakona) zaračunavate najemnine in kako te
najemnine določite?
Obstoječa zakonodaja (Zakon in Uredba o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti) namreč ne dopušča sklepanja pogodb o brezplačni uporabi za navedene skupine, razen za
izjeme iz 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. V
vseh ostalih primerih občina mora nepremičnine zainteresiranim najemnikom dati v najem odplačno.
Na občini želijo, da društva v občini delujejo in ustvarjajo, ne pa da jih dodatno finančno obremenijo.
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

torka,

29.10.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UPRAVLJANJE STANOVANJ V LASTI OBČINE
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice vezano na upravljanje stanovanj, ki so v
občinski lasti. Vljudno vas naprošamo, da podate vaše informacije na sledeče:
-

Upravljanje stanovanj

Zanima nas, kako imajo občine urejeno upravljanje stanovanj v lasti občine – neprofitnih in tržnih ( ne
zgolj v smislu Stanovanjskega zakona, ki ureja upravnika večstanovanjskih stavb) – ali in koga
pooblastijo za npr. obračun najemnin, manjša vzdrževalna dela, vodenje raznih evidenc, urejanje
požarnega reda… kdo najemnikom obračunava najemnine in ostale obratovalne stroške in potem tudi
vodi postopke izvršbe? Kakšno ceno plačujejo občine za te storitve?

18.10.2013 – 25.10.2013

TN št. 41

-

Zavarovanje

Zanima nas tudi glede urejanja zavarovanja stavb, poslovnih prostorov, avtomobilov, opreme …Ali
imajo občine sklenjene zavarovalne pogodbe le za poslovne prostore , stavbe in opremo, ki jo same
uporabljajo, ali tudi (skupno zavarovalno pogodbo) za ostale, ki so jih dale v upravljanje ( npr. javnim
zavodom, krajevnim skupnostim-večnamenske domove)…
Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

srede,

30.10.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
13.11. / PISARNIŠKO POSLOVANJE IN ARHIVIRANJE
Skupnost

občin

Slovenije

organizira

delovni

posvet

PISARNIŠKO

POSLOVANJE

IN

ARHIVIRANJE, na katerem bodo dr. Vladimir Žumer iz Arhiva RS ter gospa Sonja Jazbec in gospa
Hedvika Zdovc iz Zgodovinskega arhiva Celje predstavili pomembnejša področja arhiviranja in
pisarniškega poslovanja. Delovni posvet bo potekal v sredo, 13.11.2013 ob 9.30 uri, v Austria Trend
hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo na posvet s podrobnejšo vsebino in prijavnica
Arhiv RS smo zaprosili za ovrednotenje posveta s kreditnimi točkami. O njihovem odgovoru oz.
dodeljenih kreditnih točkah pa vas bomo naknadno obvestili. Vaše prijave na posvet lahko do torka,
12.11.2013, 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.

20.11. / PODELITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Evropsko prestolnico mladih
Maribor 2013 najavljamo izobraževalni dogodek ter slavnostno PODELITEV CERTIFIKATOV
MLADIM PRIJAZNA OBČINA 2013-2017 pod častnim pokroviteljstvom Predsednika Republike
Slovenije, Boruta Pahorja. Dogodek bo potekal v sredo, 20. novembra, v Narodnem domu Maribor s
pričetkom ob 10. uri. Najava dogodka

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
7.11. / KAKO S KULTURO IZBOLJŠAMO OTROKOV IN MLADOSTNIKOV
VSAKDAN
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),
Ministrstvo za kulturo (MK) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vabijo na
celodnevni regijski posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo 7.
novembra 2013 v Kulturnem domu Nova Gorica, Bevkov trg 4, 5000 Nova Gorica.
Namen posveta je predstaviti učinke in pomen načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter tesnejšega
sodelovanja med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/ umetniki in lokalnimi
skupnostmi, prikazati uspešne primere tovrstnega sodelovanja in mreženja, na delavnicah najti
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odgovore na odprta vprašanja v zvezi s tematiko, saj se bodo posveta aktivno udeležili predstavniki
vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in lokalnih skupnosti iz navedenih regij.
Ker je število udeležencev omejeno, se je potrebno prijaviti. Prijave so odprte od 15.10.2013 do
25.10.2013 na spletnem naslovu: http://www.zrss.si/prijava/kultura.asp. Kotizacije ni!

12.11. / URE – PREDNOSTNI IZZIV V ENERGETSKEM ZAKONU
Z novim energetskim zakonom bosta v ospredju politika URE in energetska sanacija stavb, kar je še
posebej aktualno za lokalne skupnosti in upravljavce javnega fonda.
V okviru Zelene Slovenije se v sodelovanju z Direktoratom za energijo na MZIP pripravlja strokovni
seminar, ki bo dal osnovne informacije, kaj Slovenija pripravlja na področju URE, in kako bo s
sredstvi, namenjenimi za energetsko sanacijo stavb. Ob tem se postavlja tudi več strokovnih vprašanj.
Seminar bo dal možnost neposredne izmenjave mnenj z nosilci projekta URE. Program seminarja
Vabilo in Prijavnica
Seminar bo potekal v torek 12. novembra 2013, Tehnopolis Celje (Kidričeva ulica 24, Konferenčna
dvorana).

Več

informacij

in

prijave

lahko

pošljete

na

www.zelenaslovenija.si

Kontakt: Tanja Pangerl, 03/42 66 716 716, e-mail: tanja.pangerl@fitmedia.si.

14.11. / KONFERENCA O GRADNJI ŠIROKOPASOVNIH OMREŽIJ NA
PODEŽELJU
V prihodnosti bo vse manj evropskih nepovratnih sredstev namenjenih za razvoj širokopasovnih
omrežij na podeželju, zato bo nujno potrebno najti druge načine vlaganja. Rešitev je lahko v
sodelovanju javnega in zasebnega sektorja. Na konferenci

boste izvedeli, kako z modeli javno

zasebnega partnerstva do širokopasovnega dostopa na območjih, kjer za gradnjo ni komercialnega
interesa. Konferenca z okroglo mizo bo potekala 14. novembra 2013, v Hotelu Golf, Bled. Podroben
program konference
Konferenca bo potekala izključno v angleškem jeziku. Vse informacije so na voljo na spletni strani
www.ppp4broadband.eu ali pri ga. Nini Sega nina.sega@ict-slovenia.net. Registracija je brezplačna,
udeleženci prejmejo tudi zbornik Navodila za uporabo modelov javno-zasebnega partnerstva v praksi v
angleškem jeziku ter brezplačno kosilo. Registrirate se lahko tukaj.

15.11. / LOKALNO VLADOVANJE IZBOLJŠEVANJE LOKALNE
DEMOKRACIJE V SLOVENIJI
Raziskovalci Fakultete za družbene vede ob podpori Friedrich Ebert Stiftung fundacije organizirajo
konferenco z naslovom "Lokalno vladovanje: izboljšanje lokalne demokracije v Sloveniji".
Na konferenci bo predstavljena analiza raziskav Fakultete za družbene vede na področju lokalne
demokracije in koncepta vladovanja na lokalni ravni. Koncept lokalno vladovanje omogoča, da
lokalne oblasti ne dojemamo več zgolj kot administrativni podaljšek centralne oblasti, saj nam
omogoča razumevanje pojmov, kot sta avtonomija moči in avtonomija delovanja. Poleg tega bodo
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predstavljeni zanimivi primeri iz praks, ki nakazujejo na zametke vladovanja na lokalni ravni v
Sloveniji.
Dogodek bo potekal v konferenčnem centru hotela Slon (Ljubljana) v petek, 15. novembra 2013 med
9.00 in 12.00 uro (program se bo odvijal v prostorih Klub 2 in Klub 3). Tukaj si lahko preberete
predviden program konference: vabilo
Udeležba na konferenci je brezplačna ob predhodni prijavi na e-mail irena.baclija@fdv.uni-lj.si.

30. SEJA VLADE
OBVEZNO POKOJNINSKO IN INVALIDSKO ZAVAROVANJE
Na seji Vlade je bilo določeno besedilo predloga Zakona o matični evidenci zavarovancev in uživalcev
pravic iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (ZMEPIZ-1). Predlog zakona je bil v
obravnavo posredovan Državnemu zboru RS.
Z zakonom se usklajujejo določbe o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja z določbami novega Zakona o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2) in uvaja se tudi pomembna novost za delodajalce, in sicer da
morajo prijavo za delavca vložiti z dnem nastopa dela po pogodbi o zaposlitvi, vendar najkasneje
pred začetkom opravljanja dela. Uvaja tudi elektronsko obliko prijave v obvezna socialna zavarovanja,
ki bo uveljavljena s 1.1.2016.
Predlog ZMEPIZ-1 določa obveznost delodajalca, da kopijo potrdila o vloženi prijavi v zavarovanje in
odjavi iz zavarovanja vroči delavcu, s čimer predlog zakona zagotavlja pravno varnost delavcev, ki
morajo biti obveščeni tako o začetku zavarovanja kot tudi o prenehanju zavarovanja. S tem več niso za
vročanje potrdil o prijavi v zavarovanje zavezani več nosilci javnih pooblastil, ki prijavljajo
zavarovance na podlagi priznanih pravic, saj bi naj to predstavljalo velik strošek.
ZMEPIZ-1 predvideva razbremenitev delodajalcev tudi pri posredovanju podatkov o osnovah in
plačanih prispevkih, tako da bo od 1. 1. 2017 ZPIZ podatke za oblikovanje obrazcev M-4 prejel
neposredno od davčnega organa. (Vir: Vlada RS, ur)

POTRDITEV PRERAZPOREDITEV EVROPSKIH SREDSTEV
Vlada je potrdila spremembe Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
2007-2013 in Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013. MGRT je
naložila, da po potrditvi na nadzornem odboru, posreduje spremenjena operativna programa
Evropski komisiji in ju nato, na podlagi usklajevanj, tehnično dopolni.
Izraženo je tudi strinjanje z začetkom izvajanja instrumentov že pred uradno potrditvijo operativnih
programov s strani Evropske komisije, in sicer za spremembe v okviru Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za razvojno prioriteto »Konkurenčnost podjetij
in raziskovalna odličnost« ter spremembe, ki se nanašajo na spodbujanje investicij v tehnološko
opremo za povečanje konkurenčnosti malih in srednjih podjetij ter finančne instrumente.
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Vlada se je odločila, da se 15.035.897 EUR, ki so razpoložljiva s področja letalske in letališke
infrastrukture, prerazporedi na Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007 – 2013. Navedena sredstva se bodo koristila v okviru 1. razvojne prioritete Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost, za krepitev podpornega okolja za podjetja. Sredstva
za te namene bodo razpisana v najkrajšem možnem času. (Vir: Vlada RS, ur)

OCENA USTAVNOSTI DOLOČB ZAKONA O PREKRŠKIH
Vlada RS je sprejela mnenje glede zahteve za oceno ustavnosti tretjega odstavka 4. člena, prvega
odstavka 193. člena in 198. člena Zakona o prekrških (ZP-1) ter ga bo posredovala Državnemu zboru
RS.
-

K določbi tretjega odstavka 4. člena ZP-1

Po mnenju okrajnega sodišča v Šmarju pri Jelšah je določba ZP-1 v delu, ki določa, da se opomin
izreče le namesto globe, ne pa morda namesto globe in drugih stranskih sankcij (npr. kazenskih točk v
cestnem prometu), morda v neskladju z Ustavo RS z vidika načela enakosti pred zakonom in z vidika
uresničevanja pravice do enakega pravnega varstva.
Vlada ocenjuje, da določba tretjega odstavka 4. člena ZP-1 ni v neskladju z Ustavo Republike
Slovenije, saj celoten sistem obravnavanja kršiteljev cestnoprometnih prekrškov po ZP-1 omogoča, da
se, glede na dejanski stan kršitve, podobne kršitve obravnavajo podobno in različne različno. Zakon o
prekrških namreč omogoča, da se kršitelju v primerih, ko je prekršek res posledica nesrečnega
naključja, izreče opozorilo (53. člen ZP-1), prekrškovni postopek pa v tem primeru sploh ni uveden.
-

K določbi prvega odstavka 193. člena in 198. člena ZP-1

Po mnenju okrožnega sodišča v Ljubljani navedeni določbi součinkujeta tako, da določba 198. člena
ZP-1 utrjuje omejitev, ki izhaja iz prvega odstavka 193. člena ZP-1, ki izključuje pravico do povrnitve
škode, kadar je do ustavitve postopka o prekršku prišlo iz drugih razlogov kot pa zato, ker storjeno
dejanje ni prekršek, ali zato, ker je izključena odgovornost storilca za prekršek.
Vlada RS meni, da je zahteva za oceno ustavnosti neutemeljena (izpodbijani določbi nista v neskladju
z Ustavo RS) sploh glede na dejstvo, da je pravica do povrnitve škode v kazenskem postopku omejena
na zelo podoben način kot pravica do povrnitve škode v prekrškovnem postopku. Podrejeno pa Vlada
RS navaja in predlaga Ustavnemu sodišču (preko Državnega zbora RS), da se z odločanjem o zahtevi
za oceno ustavnosti predmetnih členov ZP-1 morda počaka do uveljavitve Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o prekrških (ZP-1I), ki spreminja drugi stavek prvega odstavka 193. člena ZP-1.
(Vir: Vlada RS, ur)

PROJEKTI OSKRBE S PITNO VODO TER ODVAJANJA IN ČIŠČENJA
ODPADNE VODE
Vlada je sprejela odgovor na pisno pobudo in vprašanja Interesne skupine lokalnih interesov glede
projektov oskrbe s pitno vodo ter odvajanje in čiščenje odpadne vode.
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Vlada v odgovoru poudarja, da so v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) razpoložljive pravice porabe za področje okolja
znašale 548,5 milijonov evrov (EU del). V okviru finančnih ukrepov za optimizacijo črpanja sredstev
evropske kohezijske politike je vlada odobrila dodatne pravice (zagotovitev premostitvenih sredstev
državnega proračuna) na tem področju v skupni višini 180 milijonov evrov (EU del). Ukrep je bil nujen
zaradi prepočasne izvedbe nekaterih projektov, ki izkazujejo visoko stopnjo pripravljenosti in so
izvedljivi do konca leta 2015 ter za pospešitev črpanja, s čimer se zmanjšajo možnosti trajne izgube
sredstev.
MGRT je potencialnim upravičencem postavilo rok (30. 6. 2013), do katerega bi morali zaključiti s
postopki javnega naročanja oziroma pravnomočno izbrati izvajalce gradnje. To je bil predpogoj za
dodelitev dodatnih pravic porabe za izvedbo določenega projekta. Danes so z vidika dodeljevanja
sredstev že razdeljene pravice porabe v višini, ki omogoča učinkovito izvajanje OP ROPI in zagotavlja
optimalno (100 odstotno) črpanje sredstev evropske kohezijske politike. MGRT je prejelo tudi dodatne
projekte, ki so bili odobreni s strani MKO. Obe ministrstvi sta v okviru svojih pristojnosti že pristopili
k iskanju rešitev za morebitno potrjevanje novih projektov, vključno s prerazporeditvijo sredstev iz
manj uspešnih projektov in delitve projektov na faze ter prenosom izvedbe druge faze v naslednje
programsko obdobje (v skladu s smernicami Evropske komisije o zaključku operativnih programov).
Organiziran je bil tudi sestanek z reprezentativnimi združenji slovenskih občin o ukrepih za
optimalno koriščenje evropskih sredstev na področju okoljske infrastrukture.
Vlada je poudarila, da še niso sprejeti vsi programski in izvedbeni dokumenti, ki postavljajo okvire za
črpanje sredstev kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020. glede na navedeno, ni mogoče samodejno
prenesti izvajanje projektov v obdobje 2014 – 2020. Pri morebitnem prenosu bo treba upoštevati
finančne okvire (določeni v operativnem programu) in spoštovati pravila ter izpolnjevati zahteve
glede sofinanciranja projektov, ki bodo dogovorjeni med RS in Evropsko komisijo.
Vlada je ocenila, da dodelitev novih dodatnih pravic porabe ni prava pot, saj bi to za Slovenijo
pomenilo povečanje primanjkljaja v državnem proračunu, nespoštovanje sprejetega programa
stabilnosti ter potrebo po dodatnem zadolževanju države. Načrtovanje odhodkov državnega
proračuna za prihodnji dve leti namreč sledi zniževanju deficitov. Dejstvo je, da v kolikor iz naslova
že dodeljenih dodatnih pravic porabe za rezervne projekte kohezijske politike ne bi prejeli povračila,
bi predlagani obseg sredstev neposredno povečal primanjkljaj državnega proračuna, ki je v letu 2014
ciljan na 3 odstotke BDP in v letu 2015 2,5 odstotka BDP. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH DEJAVNOSTI
V petek, 11.10.2013, je bil v Uradnem listu (št 83/13) objavljen Javni razpis Fundacije za šport za
sofinanciranje športnih dejavnosti, raziskovanja in razvoja športa ter založništva v športu v letu 2014
in Javni razpis Fundacije za šport za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2014, 2015 in
2016. Vse podrobne informacije za prijavo najdete na spletni strani Fundacije za šport. Zadnji rok za
oddajo kandidatur je 11.11.2013.
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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,
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
NOVA KAMPANJA O POMENU KMETIJSTVA
Od hrane na krožnikih do oblačil v omarah – izdelki evropskih kmetov so povsod okrog nas. EU je
začela novo kampanjo ozaveščanja o pomenu kmetijstva v vsakdanjem življenju.
V Evropski uniji je več kot 12 milijonov kmetov, ki se preživljajo samo s kmetijstvom, od kmetijstva je
neposredno odvisnih še dodatnih 36 milijonov delovnih mest. Vendar so študije pokazale, da so
prebivalci evropskih mest vedno manj povezani s podeželjem in kmetijstvom. Evropska unija želi s
kampanjo „Skrbimo za naše korenine“ zaustaviti ta trend in hkrati poudariti, kako pomembno je
kmetijstvo in kakšno podporo mu namenja kmetijska politika EU.
Kampanja se osredotoča na številne izdelke, ki jih uporabljamo in ki so proizvod evropskega
kmetijstva: od francoskih sirov do italijanske volne v oblačilih in nizozemskih tulipanov na mizah.
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Delo evropskih kmetov je vidno povsod. Poleg predstavitve kmetijskih izdelkov kampanja opozarja še
na pomen kmetovanja za druga področja, od spodbujanja gospodarske rasti na podeželskih območjih
do varstva okolja in naravne krajine v Evropi. Več si lahko preberete tukaj. (vir:EK)

POSLANCI ZA ODPOVED SPORAZUMA O POSREDOVANJU BANČNIH
PODATKOV MED EU-ZDA
Evropska unija mora prekiniti sporazum z ZDA za program sledenja financiranja terorističnih
dejavnosti (TFTP) kot odziv na zbiranje bančnih podatkov o evropskih državljanih pod okriljem
belgijskega podjetja SWIFT, navaja resolucija, ki jo je Parlament sprejel v sredo. Poslanci predlagajo
prekinitev sporazuma, dokler se ne pojasnijo vse obtožbe, preverijo pravne kršitve in ni narejena
podrobna ocena delovanja programa TFTP.
Resolucijo so vložile skupine S&D, ALDE in Zeleni/EFA in je bila sprejeta z 280 glasovi za, 254 glasovi
proti in 30 vzdržanimi glasovi. Čeprav Parlament nima uradnih pristojnosti za prekinitev ali
prenehanje mednarodnega sporazuma, sprejeta resolucija navaja, da bo Komisija v primeru, če
Parlament umakne podporo določenemu sporazumu, morala ukrepati. Dodaja, da bo Parlament pri
odločanju, ali naj v prihodnje odobri sklenitev mednarodnih sporazumov ali ne, upošteval odzive
Komisije v zvezi s tem sporazumom.
Evroposlanci obžalujejo dejstvo, da niti ena država članica ni začela preiskave navedb o
nepooblaščenem dostopu do podatkov ali zanjo zaprosila Europol. Zato pozivajo države EU, da za to
pooblastijo Center za boj proti kibernetski kriminaliteti pri Europolu. Resolucija poziva tudi k temeljiti
preiskavi na kraju samem o navedbah, da so imele oblasti ZDA nepooblaščen dostop do strežnikov
SWIFT ali da so morda ustvarile stranska vrata do njih. (vir: EP)

UPORABA PRAVA EU V DRŽAVAH ČLANICAH V LETU 2012
Pravilna uporaba prava EU je temelj Pogodb EU in osrednja točka programa Komisije za ustreznost
predpisov (REFIT). Iz 30. letnega poročila o spremljanju uporabe prava EU je razvidno, kako uspešne
so države članice pri njegovi uporabi. Konec leta 2012 je bilo odprtih manj postopkov za ugotavljanje
kršitev kot prejšnja leta. Povečalo pa se je število zadev, ki se obravnavajo v okviru mehanizmov za
reševanje problemov, kot je EU Pilot. To dokazuje odločenost Evropske komisije, da v sodelovanju z
državami članicami rešuje probleme in izboljšuje skladnost s predpisi. Največ postopkov za
ugotavljanje kršitev je bilo uvedenih proti Italiji (99), Belgiji (92) in Španiji (91). Najmanj postopkov
(20) je bilo tako kot leta 2011 uvedenih proti Latviji, sledita Litva (22) in Estonija (24).

Za

preprečevanje poznega prenosa Komisija še naprej uporablja sistem sankcij, ki je bil uveden z
Lizbonsko pogodbo. 35 zadev je predložila Sodišču Evropske unije ter zahtevala denarne kazni za
Poljsko (10), Slovenijo (5), Nizozemsko, Finsko (po 4), Ciper, Belgijo (po 3), Nemčijo, Bolgarijo,
Slovaško, Luksemburg, Portugalsko in Madžarsko (po 1). Leta 2011 je Komisija Sodišču predložila
samo devet takih zadev.
V prilogah k poročilu so navedeni rezultati za vsako državo članico in po posameznih področjih.
Rezultati so ponazorjeni s primeri, pri čemer so poudarjena glavna vprašanja v zvezi z uporabo prava.
Od 23. oktobra bo letno poročilo v celoti na voljo na naslednji tej povezavi. (Vir: EK)
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PRAVICE PACIENTOV NA PODROČJU ČEZMEJNEGA
ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
Zakonodaja jasno določa pravice pacientov glede dostopa do varnega in kakovostnega zdravljenja
prek meja EU in povrnitev stroškov zanj. Pacientom, ki odpotujejo v drugo državo EU zaradi
zdravstvene oskrbe, je zagotovljena enaka obravnava kot državljanom države, v kateri poteka njihovo
zdravljenje. Če so upravičeni do zdravstvenega varstva doma, jim stroške povrne matična država.
Znesek povračila bo v višini stroškov za navedeno zdravljenje v matični državi. V nekaterih primerih
bodo morda potrebovali odobritev pred potovanjem na zdravljenje, zlasti če zdravljenje zahteva
prenočitev v bolnišnici ali visoko specializirano in drago zdravstveno varstvo.
Ta nova zakonodaja bo pacientom iz EU koristila na več načinov. Pacientom bo olajšala dostop do
informacij o zdravstvenem varstvu v drugi državi EU in tako zagotovila več možnosti za zdravljenje.
Prav tako bo nacionalnim zdravstvenim organom omogočila tesnejše sodelovanje in izmenjavo
informacij o standardih kakovosti in varnosti zdravstvena varstva. Podpirala bo razvoj „evropskih
referenčnih mrež“, ki na prostovoljni osnovi povezujejo v Evropi že priznane specializirane strokovne
centre. Spodbujala bo tudi sodelovanje med državami EU in tako pomagala doseči znatne potencialne
koristi ocen zdravstvenih tehnologij in e-zdravja. Več informacij je mogoče najti na nacionalni
kontaktni točki ali na portalu Tvoja Evropa. (Vir: Ek)

NAJVIŠJE PRIZNANJE ZA DELO V HUMANITARNIH ORGANIZACIJAH
PREJELA PROSTOVOLJKA
17. oktobra 2013, so bila na 4. Kongresu slovenskih humanitarnih organizacij v
Novem mestu drugič podeljena najvišja priznanja za delo v humanitarnih
organizacijah. Najvišje priznanje za humanitarne delavce, kipec dobrote, je prejela
prim. Marija Vegelj Pirc, dr. med., ustanoviteljica in predsednica Društva
onkoloških bolnikov Slovenije. Podeljenih je bilo še 6 priznanj za dolgoletna
udejstvovanja v humanitarnih organizacijah in prispevke k razpoznavnosti in
spoštovanju humanitarnega dela: Zalki Klemenčič, Območno združenje Rdečega
križa Metlika, Zdenki Koser, Društvo Ozara Slovenija, Ludviku Kordežu, Rdeči
križ Slovenije, Ljubislavi Škibin, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije,
glasbeniku Adiju Smolarju, Aleksandri Torić Gorup, Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije.
Več.
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