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NOVIČKE SOS
ZAKONSKE SPREMEMBE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOV ANJU
V sredo, 20. marca 2013, je v Knjižnici Domžale potekal delovni posvet na temo zakonskih sprememb
Zakona o prostorskem načrtovanju in Zakona o graditvi objektov. Predavatelja, Luka Ivanič, vodja
Sektorja za prostorsko načrtovanje na lokalni ravni, ki je predstavil spremembe na področju
prostorskega načrtovanja ter Sandi Rutar, ki je predstavil ZGO-1D, sta bila predstavnika Ministrstva
za infrastrukturo in prostor. Področje prostora ter zakonska ureditev le- tega je trenutno zelo aktualno,
zato tudi na delovnem posvetu nismo mogli mimo tega, da bi nekaj besed namenili pred kratkim
sprejeti Uredbi o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje ter spremembam le-te. (pa)

PRESTRUKTURIRANJE DS ALPE – JADRAN
19. marca sta se Alan Bukovnik, član glavnega odbora SOS in Saša Kek skupaj z Jožefom Kečkom iz
MZZ udeležili 2. sestanka tehnične ad-hoc skupine za reorganizacijo Delovne skupnosti Alpe Jadran.
Sestanek je potekal v Celovcu. Razprava je potekala v smeri kako 30 let staro delovno skupnost s 30 let
starimi pravili, ko je še bila Slovenija del Jugoslavije, ko še ni bilo EU, ko so italijanske regije izstopile
in se je vključila Hrvaška, ki bo tudi kmalu članica EU… kako zagotoviti odprt prostor za sodelovanje
v regiji različnim administrativnim ravnem – regijam in občinam, kako čim bolj tvorno vključiti
nevladne organizacije in se pri tem ne omejevati teritorialno pa vendar delovati z neko mero politične
zaveze. Dežela Štajerska in Koroška sta pripravili izhodiščna dokumenta za razpravo, ki sta si bila
podobna, morda je štajerski dokument nekoliko bolj podrobno obravnaval možno bodočo
organiziranost. Vsi trije slovenski predstavniki so se strinjali z štajerskimi izhodišči in na sestanku
izrekli podporo in željo, da se nadaljuje v tej smeri. Sklep z 2. sestanka je bil, da generalni sekretar DS
AJ pripravi osnutek besedila nove organiziranosti do začetka aprila, ki bo podlaga za sporazum.
Osnutek dobijo vse članice in vsi sodelujoči na sestanku v razpravo in dopolnitev pred naslednjim
sestankom, ki je predviden za 17. april 2013. (SK)

SEZNAM POBRATENJ
Sekretariat SOS vodi evidenco pobratenj med slovenskimi občinami z občinami in mesti v tujini.
Seznam je dostopen na spletni strani SOS. Vsem občinam je sekretariat po elektronski pošti poslal
seznam v dopolnitev. Občine so dobrodošle, da morebitne spremembe sporočijo kadar sklenejo novo
partnerstvo, vsake toliko pa bo tudi sekretariat z elektronskim sporočilom občine opomnil. Vaše
dopolnitve ali popravke lahko pošljete na naslov sasa.kek@skupnostobcin.si. (SK)

NEJASNOSTI GLEDE DDV V OBČINAH
Občinam članicam in komisiji za finance in proračun smo v tem tednu posredovali informacijo, da
bomo v Skupnosti občin Slovenije v začetku meseca aprila organizirati posvet, ki se bo nanašal na
novosti glede DDV za občine in njihove zavode. Posvet bo sestavljen iz dveh delov: kratke
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predstavitve zakonodajnih novosti, drugi del posveta pa želimo oblikovati v soustvarjanju z vami. Ker
so na Generalnem davčnem uradu RS pripravljeni na samem posvetu odgovarjati neposredno na vaša
vprašanja v zvezi z DDV, s katerimi se srečujete v vsakodnevnem delu, vas vljudno vabimo, da nam
do četrtka, 28.3.2013 sporočite vaša vprašanja in težave, s katerimi se soočate na tem področju.
Vabljeni torej, da nam posredujete vprašanja na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do
četrtka 28.3.2013. (bh)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O POSEBNIH
VARSTVENIH OBMOČJIH
Na spletni strani MKO smo zasledili Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000). Do priloge lahko dostopate preko te spletne
povezave. Vabimo vas k oddaji pripomb in predlogov na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si do
srede, 28. marca 2013.

PREDLOG ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD -1)
Skupnost občin Slovenije je na strani Ministrstva za zdravje zasledila predlog Zakona o lekarniški
dejavnosti (ZLD-1), ki ga je ministrstvo posredovalo v javno razpravo. Predlog Zakona o lekarniški
dejavnosti med drugim predvideva, da namesto občin lekarniško dejavnost organizira in zagotavlja
država. Z zakonom se tudi poskuša zagotoviti potreba, da bo preskrba z zdravili, medicinskimi
pripomočki temeljila na visoki strokovni usposobljenosti lekarniških strokovnih delavcev, njihovemu
etičnemu delu pri svetovanju pacientom glede, varne, pravilne in smiselne uporabe zdravil kot tudi
drugih izdelkov, ki lahko vstopajo v interakcije z zdravili ter vplivajo na zdravljenje varnost in
učinkovitost zdravljenja z zdravili.
Glede na predvidene spremembe ZLD vas vljudno naprošamo, da nam podate vaše predloge, stališča
in mnenja na predlog Zakona, najkasneje do 30.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

SPREMEMBA ZAKONA O CESTAH, ZAKONA O VARNOSTI V
ŽELEZNIŠKEM PROMETU, ZAKONA O VOZILIH IN ZAKONA O
VOZNIKIH
V Državni zbor so v obravnavo prispeli Spremembe in dopolnitve Zakona o cestah, Zakona o vozilih
in Zakona o voznikih. V slednjih dveh se prenašajo pristojnosti Agencije za varnost v prometu na
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Opozoriti je potrebno na Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o cestah v skladu s katerimi bodo občinam, kot tudi občanom nastale finančne
obveznosti. Iz navedenega vas pozivamo, da si navedene spremembe zakonom pozorno pogledate na
tej povezavi, ter vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si
najkasneje do ponedeljka 1. aprila. S strani Državnega zbora smo bili obveščeni, da so na svoji spletni
strani objavili novo verzijo Zakona o cestah, ki ga najdete s klikom tukaj.
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POJASNILA MINISTRSTEV
PRIPOROČILA ZA IZVAJANJE 29. ČLENA ZAKONA O SPREMEMBAH IN
DOPOLNITVAH ZPNačrt
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je v sodelovanju z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje
pripravilo priporočila za izvajanje 29. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 57/12 in 109/12) in jih objavilo na svojih spletnih straneh.
Vse uradne organe in druge organizacije, ki izvajajo naloge, povezane s tem členom, pozivajo k
uporabi in upoštevanju priporočil, saj bo to doprineslo k enotni praksi in pravilni uporabi tega člena.
Priporočila za izvajanje 29. člena, kot tudi poročilo o njegovem izvajanju v prvem polletju njegove
veljavnosti oziroma uporabe, si lahko ogledate in prenesete na tej spletni povezavi.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

SOFINANCIRANJE PLAČILA VRTCA
Občina članica se je obrnila na Skupnost občin Slovenije s prošnjo po posredovanju vprašanja
občinam. Kot navaja občina, naj bi imeli centri za socialno delo od oktobra 2012 dalje navodilo, da ni
več pomembno, kje ima otrok stalno prebivališče, saj lahko subvencijo za otroka uveljavlja katerikoli
od staršev. Prihaja do situacij, ko subvencijo za znižanje plačila vrtca uveljavlja starš v občini, ki ni
tudi občina, v kateri živi otrok z drugim staršem. Obveznost plačila razlike do polne cene vrtca tako
zavezuje občino, ki povprečnine za otroka ne dobi, saj je otrok občan druge občine. Občino članico je
zanimalo, kako se druge občine soočate z nastalo problematiko, ali torej plačujete razliko do polne
cene vrtcev? Odgovore občin članic si lahko preberete tukaj. Mnenje MIZKŠ lahko preberete tukaj.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

POVPRAŠEVANJE- PRAVILNIK O KORIŠČENJU REPREZENTANCE
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice. Vljudno vas naprošamo, da nam
posredujete vaše informacije. Občino zanima ali ima katera izmed občin sprejet (vzorec) Pravilnik o
koriščenju reprezentance? Občini bi bilo v veliko pomoč pri izdelavi svojega navodila. Vljudno vas
prosimo, da nam odgovore posredujete najkasneje do 29.03.2013 (podaljšan rok za odgovore) na
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .

PRAVILA RAVNANJA OB UPOKOJITVI ALI OB SMRTI DELAVCEV
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede protokolarnih postopkov.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore.
Občino zanima, ali ima katera izmed občin članic s pravili oziroma navodili urejene protokolarne
postopke ob upokojitvi delavcev (sprejem pri nadrejenih, darila ob slovesu) ali ob smrti zaposlenih,
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bivših zaposlenih, častnih meščanih (pošiljanje sožalja, obešanje žalne zastave, objava osmrtnice) in
kako? Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do 25.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

OBRAČUNAVANJE KILOMETRINE NEPOKLICNIM ŽUPANOM
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede obračunavanja kilometrine.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore.
Občino članico SOS zanima, kako obračunavate kilometrino županom, ki svojo funkcijo opravljajo
nepoklicno. Na primer: župan se udeleži slovesne podelitve v sosednji občini ali otvoritve za kraj ali
regijo pomembnega objekta, gre na svet zavoda ali svet regije, se udeleži sej svetov in odborov svoje
občine. Ali v teh primerih obračunavate kilometrino? V kakšni višini obračunavate kilometrino? Ali jo
obračunavate skupaj z mesečnim nadomestilom, ki ga župan prejme in torej ustrezno obdavčite? Vaše
odgovore nam na Skupnost občin Slovenije prosimo posredujte najkasneje do 25.03.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

POSTOPEK OMEJITVE DEDOVANJA PRI POKOJNIH OBČANIH
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede postopka omejitve dedovanja
pri pokojnih občanih. Vljudno vas naprošamo za povratne informacije.
Občino zanima na kakšen način občine članice vodijo postopek omejitve dedovanja pri pokojnih
občanih, katerim so doplačevale institucionalno varstvo in niso imeli nepremičnega premoženja
(posledično nimajo zaznambe prepovedi odtujitve in obremenitve v Zemljiški knjigi) od obvestila o
smrti naprej. Omenjeni občani imajo lahko določeno premoženje (delnice, prihranke na TRR-ju, zadnjo
pokojnino na ZPIZ-u), do katerih je upravičena občina. Ste vabljeni na zapuščinsko obravnavo na
podlagi smrtovnice? Občina ima primere občanov, ki so v domu tudi desetletje. Ali izračunavate
višino omejitve dedovanja za vsa leta, kljub temu, da je zapustil malo premoženja, saj se v naprej ne ve
koliko ga je zapustil? Ali imate prakso, da sodišče v postopku preveri koliko sredstev je na TRR in na
ZPIZ-u ter vam predstavi višino premoženja ali občine samostojno preverjate kje vse ima še
premoženje (delnice, več trr-jev), saj je občina imela primere, da zapuščinska razprava ni bila sklicana,
ker pokojni ni imel premoženja, hkrati pa je imela informacijo za sredstva na TRR in ZPIZ-u?
Postopek dotične občine: Ko občino obvestijo o smrti občana v domu, pridobi le ta mrliški list ter ga
posreduje na banko, ki blokira račun. Na upravno enoto posreduje podatke za sestavo smrtovnice v
kateri navede, da bo podala predlog za omejitev dedovanja. Na sodišče poda predlog za omejitev
dedovanja z izračunom o višini sredstev namenjenih pokojnemu občanu.
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

29.3.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si .

SUBSIDIARNA ODGOVORNOST LASTNIKA
Skupnost občin Slovenije se na vas obrača z vprašanjem, katerega nam je posredovala občin članica.
Zanima jo ravnanje občin v primeru 24. člena Stanovanjskega zakona.
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24. člen Stanovanjskega zakona določa subsidiarno odgovornost lastnika stanovanja za plačilo
obratovalnih stroškov najemnikov stanovanj. V vezi tega člena je 18.6.2009 tedanje Ministrstvo za
okolje in prostor podalo pojasnilo kdaj nastane obveznost (subsidiarna odgovornost) lastnika, če
najemnik ne poravna obratovalnih stroškov. Ministrstvo v dopisu pojasnjuje, da obveznost lastnika
nastane šele po končanih pravnih in sodnih poteh, vključno z izvršilnim postopkom, ko dobavitelj
tudi po teh poteh ni dobil plačane terjatve, bo lahko od lastnika stanovanja zahteval da to terjatev
poravna namesto najemnika v smislu subsidiarne odgovornosti.
Upravniki večstanovanjskih stavb vršijo pritisk na lastnika neprofitnih stanovanj (občino), da bi
lastnik poravnal obratovalne stroške neplačnika pred zaključenimi izvršilnimi postopki. Zanima nas,
kako občine ravnate v teh primerih. Ali upoštevate navodilo ministrstva iz leta 2009, ali ravnate kako
drugače?

Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

29.3.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
26.03. / USLUŽBENSKI SISTEM V JAVNI UPRAVI
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Štefko Korade Purg, sekretarko na Ministrstvu za
pravosodje in javno upravo, organizira delovni posvet USLUŽBENSKI SISTEM V JAVNI UPRAVI.
Vsebinsko se bo delovni posvet nanašal na predstavitev plačnih sistemov, organizacije in sistemizacije
delovnih mest, postopkov in obveznosti zaposlovanja, itd.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo v torek, 26. marca 2013 ob 10.00 uri v prostorih
Austria Trend Hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica

28.03. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Veseli nas, da vas lahko tudi v letošnjem letu povabimo na tokrat že VI. posvet DELOVANJE
SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo letos potekal v Škofji Loki, 28. marca 2013.
Poleg ostalih zanimivih tem, bo zanimivo in pomembno predvsem vprašanje prostora in
prostorskega načrtovanja, kot možnosti v okviru delovanja posamezne Skupne občinske uprave.
Govorci, ki bodo sodelovali, so iz različnih institucij in organov, to bodo predstavniki Fakultete za
upravo, Ministrstva za infrastrukturo in prostor, Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Uprave
RS za zaščito in reševanje inšpekcijskih organov, zaposlenih na Skupnih občinskih upravah in
občinah, ki najbolj občutijo in delijo vsakdanje rezultate in težave z delovanjem v Skupnih občinskih
upravah. Vabilo, program in prijava

28.03. / SEJA PREDSEDSTVA SOS IN SEKCIJE MO
Naslednja seja Predsedstva SOS bo potekala v četrtek, 28.03.2013, ob 9.30 uri v Hotelu Terme (Terme
Čatež), Topliška cesta 35, 8251 Čatež ob Savi. Isti dan bo sklican tudi sestanek Sekcije mestnih občin in
sicer neposredno po seji predsedstva. Vabilo - predsedstvo in Vabilo - sekcija MO
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28.03. / SESTANEK NA MNZ ZARADI TEŽAV S PRIDOBIVANJEM
PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
V četrtek, 28. marca 2013 ob 10. uri bo v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, potekal sestanek
predstavnikov komisije za občinsko redarsko službo s predstavniki MNZ zaradi težav pri
pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc.
Težave se zlasti pojavljajo pri pridobivanju podatkov iz Centralnega registra prebivalstva preko
aplikacije namenjene lokalnim skupnostim, ki ne omogoča iskanja na podlagi vpisanega naslova. Prav
tako so težave in posledično preobremenjenost upravnih enot pri pridobivanju fotografij iz Registra
potnih listin in Registra osebnih izkaznic, saj imajo trenutno na voljo le fotografije iz Registra
vozniških dovoljenj, kjer pa so slike na voljo le v primerih, kjer je izdano novo vozniško dovoljenje.

28.03. / NACIONALNA DELAVNICA PROJEKTA ATTRACT - SEE
V okviru projekta Attract-SEE bo v četrtek, 28. marca 2013 med 9. in 13.30
uro na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, potekala delavnica z
naslovom "Izhodišča za sistem spremljanja stanja prostora". Namen
delavnice je razprava o konceptu vzpostavitve in kasnejše implementacije
sistema spremljanja stanja v prostoru (SSSP), o ključnih izsledkih analiz
glede SSSP, o naboru za prostorski razvoj pomembnih tem kot osnove za nabor kazalnikov ter o
konceptu usklajevanja politik na participativen način. Vljudno vas vabimo, da se delavnice udeležite.
Svoj prihod predhodno najavite na naslov: nina.urataric@rec-lj.si

05. – 07.04. / SODELOVANJE OBČIN NA SEJMU POST VIVA
V letu 2013 je od 5. do 7. aprila na Pomurskem sejmu v Gornji Radgoni načrtovana nova prireditev mednarodni sejem pogrebne in pokopališke dejavnosti POST VIVA. Pri projektu sodelujemo tudi v
Skupnosti občin Slovenije.
Kot popestritev sejma je načrtovana posebna fotografska razstava, katero soorganiziramo tudi v SOS,
namreč predstavitev najlepših slovenskih pokopališč. V SOS razstavo prepoznavamo kot možnost za
promocijo za občine in upravljavce pokopališč, zato vas vabimo, da pripravljavcem posredujete
fotografske materiale. Vse podrobnosti se nahajajo tukaj. Program sejma POST VIVA

07.-09.04. / OBISK EVROPSKIH INSTITUCIJ
Evropska komisija je povabila predstavnike SOS in ZOS da pomagata izbrati 25 predstavnikov občin,
ki se bodo v času od 7. do 9. aprila udeležili izobraževalnega obiska evropskih institucij. Skupnost
občin Slovenije bo tako v Bruselj peljala 12 predstavnikov občin, od tega 3 predstavnike mestnih občin,
3 predstavnike občin s sedežem upravnih enot, 3 predstavnike ostalih občin in 3 predstavnike
Delovne skupine za črpanje EU sredstev. V sklopu obiska, si bodo predstavniki občin ogledali
Evropski parlament, Evropsko komisijo, Odbor regij in Svet Evrope.
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11.04. / POSVET ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA
O PREKRŠKIH
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospodom Hinkom Jenulljem, vrhovnim državnim tožilcem,
organizira delovni posvet na temo: ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
PREKRŠKIH (ZP-1H). Vljudno vas vabimo, da se udeležite posveta, ki bo v četrtek, 11. aprila 2013 ob
10. uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana, na naslovu Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo
V kolikor bi želeli predavatelju zastaviti vprašanje, na katerega vam bo v okviru predstavitve
odgovoril, nam prosim le-te posredujete najkasneje do torka 9. aprila 2013 na prijavnici, ki jo pošljete
na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu 02 234 15 03.

17.04. / POSVET INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V PRAKSI OBČIN
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z gospo Alenko Žaucer, gospo Mojco Komac in gospo Jasno
Duralija, svetovalkami Informacijskega pooblaščenca RS, organizira delovni posvet na temo
informacije javnega značaja v praksi občin. Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo
potekal v sredo, 17. aprila 2013, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska
c. 154, v Ljubljani. Vabilo
Vljudno vas naprošamo, da nam prijavnice posredujete do 15. aprila 2013, skenirane na naslov
metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 1 503 ali po pošti na naslov Skupnost občin Slovenije,
Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
25.03. / VODA KOT PRILOŽNOST ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ IN
MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENIJE
V luči svetovnega dneva voda 22. marca ter mednarodnega leta sodelovanja na področju voda bomo v
dialogu med politiko, gospodarstvom, akademiki in civilno družbo pregledali slovenske dobre
prakse, neizkoriščene potenciale, pomanjkljivosti v sistemu, priložnosti za uveljavljanje že obstoječe
slovenske ekspertize v mednarodnem okolju ter smotrnosti oblikovanja slovenskega, vodnega
partnerstva za krepitev konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Dogodek bo 25. marca 2013 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Gospodarske zbornice Slovenije. Vabilo, program

27.3. / PROJEKT MOBILE2020 V LETU 2013
REC Slovenija je v zadnjih treh letih v okviru evropskih projektov CIVITAS Elan, Mobile2020 in Bike
Track Bike pridobil številna znanja s področja vključujočega načrtovanja kolesarjem prijazne
infrastrukture, prometnih režimov in storitev ter promocije kolesarjenja v mestih. Letos pa želijo to
pridobljeno znanje – skupaj z znanjem vodilnih slovenskih strokovnjakov na posameznih področjih
razvoja kolesarskega sistema – prenesti tudi slovenskim mestom.
V okviru projekta MOBILE2020 [www.mobile2020.eu] bo tako konec aprila izšla slovenska priredba
priročnika

Handbook

15.3.2013 – 22.3.2013

on

Inclusive

Cycling

Planning

and

Promotion

[http://www.recTN št. 12

lj.si/projekti/MOBILE2020/mobile2020_Handbook_2012-11-05_small.pdf], 27. marca 2013 pa bo v
Ljubljani v sodelovanju z Javno agencij RS za varnost promet in Slovensko kolesarsko mrežo potekal
seminar Varnost kolesarjev in kolesarskega prometa, ki mu bodo do poletnih počitnic sledili še
seminarji o storitvah za kolesarje in razvoju kolesarskega turizma, razvoju kolesarske infrastrukture v
mestih ter strateškem načrtovanju kolesarski poveza in kolesarski infrastrukturi.
Datum

Lokacija

27. 3. 2013

Grand hotel Union, Ljubljana
Bioterme, Mala Nedelja pri
Ljutomeru
Mestni
muzej
Ljubljana,
Ljubljana
Center
alternativne
in
avtonomne
produkcije,
Maribor

9. 5. 2013
24. 5. 2013
6. 6. 2013

Tema
Varnost kolesarjev in
prometa
Storitve
za
kolesarje
kolesarskega turizma

Kotizacija
kolesarskega
in

razvoj

brezplačno
20 €

Razvoj kolesarske infrastrukture v mestih

20 €

Strateško
načrtovanje
povezav
in kolesarska kultura

20 €

kolesarskih

Udeležba na prvem seminarju je brezplačna, kotizacija za vsakega od naslednjih treh seminarjev pa
znaša 20 evrov. Vsi tisti, ki se boste udeležili vseh štirih seminarjev, boste prejeli potrdilo o
opravljenem usposabljanju, najbolj dejavni pa se boste potegovali za nagradno tridnevno
usposabljanje v tujini (Nemčija in Nizozemska), ki ga bomo izvedli letos jeseni ali (bolj verjetno)
prihodnjo pomlad. V okviru Kolesarskega festivala 2013 – glavni dogodek bo 25. maja 2013 na
Kongresnem trgu v Ljubljani – bodo 26. maja 2013 izvedli tudi promocijski kolesarski izlet iz Ljubljane
do Tehniškega muzeja v Bistri, kjer bo voden ogled razvoja koles od "tekalnega stroja" do ROG-ovega
prototipa kolesa z avtomatskim menjalnikom. Mesto, ki je v zadnjih petih letih naredilo največ za
razvoj kolesarskega sistema in promocijo kolesarjenja bomo nagradili s kakovostnim službenim
kolesom. Poleg tega pa bodo izvedli tudi tekmovanje za najboljši kratki promocijski video na temo
kolesarjenja v mestu, kjer bo glavna nagrad prav tako kakovostno kolo. Razpis bo objavljen do konca
meseca.

O

vseh

dogodkih

se

lahko

informirate

na

http://www.mobile2020.eu/country-

pages/slovenija/home-slovenija.html.

05.04. / DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska filantropija že četrtič zapored pripravlja DAN ZA SPREMEMBE s tematskim naslovom
PROSTOVOLJCI ŠIRIMO SOLIDARNOST. Tema letošnjega, že četrtega Dneva za spremembe, ki bo 5.
in 6. aprila, je izmenjava predmetov, s katero bi osnovnošolcem omogočiti, da se udeležijo šole v
naravi. Kaj lahko storite v vaši občini lahko preberete tukaj.

09.04. / BANČNE GARANCIJE V POSTOPKIH JAVNEGA N AROČANJA
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo organizira seminar »Bančne garancije v postopkih javnega
naročanja«, ki bo dne 9. aprila 2013 v prostorih Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Langusova
4, v Ljubljani, v veliki konferenčni dvorani v prvem nadstropju. Začetek seminarja je ob 9.00 uri,
predvideni zaključek pa ob 11.00 uri. Izvajalci seminarja bodo predstavniki Ministrstva za finance,
Direktorata za javno naročanje in Nove Ljubljanske banke d.d. Seminar je namenjen javnim
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uslužbencem, ki vodijo postopke javnega naročanja. Vabilo Ker je število udeležencev omejeno, je
potrebno prijave do srede, 3. aprila 2013 sporočiti na naslov gp.mpju@gov.si.

11.04. / KONFERENCA SLOVECRO
Objavljamo vabilo s programom in drugimi informacijami za mednarodno konferenco SLOVECRO, ki
bo potekala med 11. in 13. aprilom 2013 v hrvaškem Biogradu na Moru. Konferenco pripravlja Inštitut
INEA za jugovzhodno Evropo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in drugimi partnerji.
Namen konference je predstavitev primerov dobrih praks črpanja evropskih sredstev na področjih
turizma, zaposlovanja, gospodarstva, socialnega podjetništva, komunalne infrastrukture, okolja,
športa, izobraževanja, energetike, kulture, kmetijstva in mladih v finančni perspektivi 2007 – 2014.
Konferenca predstavlja odlično priložnost za povezovanje, mreženje in krepitev slovensko - hrvaških
partnerstev na pragu vstopa Hrvaške v EU. Kotizacija znaša 100 € (za prijave do 1.4.), na konferenci bo
zagotovljeno simultano prevajanje, v priponki je tudi ponudba namestitve, ki ni zajeta v kotizaciji.
Prijavite se na e-naslov: slovecro@gmail.com in v prijavi navedite naslednje podatke:
-

ime in priimek udeleženca,

-

naziv, naslov in davčno številko pravne osebe ter

-

e-naslov.

Za dodatne informacije lahko pokličete gospo Blanko Kovačič, tel. 041 209 676. Vabilo, program
četrtek, program petek in sobota, projekti, tehnične informacije, ponudba namestitve.

NOVICE DRUGIH
RAČUNSKO SODIŠČE REVIDIRALO USPEŠNOST VAROVANJA
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ V LETU 2010
Računsko sodišče je revidiralo uspešnost varovanja kmetijskih zemljišč kot pogoj za samooskrbo v
letu 2010. Računsko sodišče je preverjalo jasnost pojma varovanja kmetijskih zemljišč in ciljev, točnost
in ustreznost podatkov o kmetijskih zemljiščih in ali je z ukrepi zagotavljala varovanje kmetijskih
zemljišč.
Računsko sodišče je ugotovilo, da Vlada RS

ni preverjanem obdobju (2010) ni bila uspešna pri

varovanju kmetijskih zemljišč. Pristojna ministrstva v tem obdobju niso razpolagala z ustreznimi
podatki o najboljših in drugih kmetijskih zemljiščih, ki naj bi jih država varovala za namene
samooskrbe. Ti podatki so bili dostopni le v prostorskih aktih na vsaki od 210 občin. Zakon o
kmetijskih zemljiščih ni opredelil pojma varstva oziroma varovanja kmetijskih zemljišč, določal je le
nekatere ukrepe, ki naj bi k temu pripomogli. Zakon o prostorskem načrtovanju pa je omogočal
širjenje naselij na kmetijska zemljišča v postopkih prostorskega načrtovanja z določenimi omejitvami.
Cilji na področju varovanja kmetijskih zemljišč in samooskrbe za Republiko Slovenijo v letu 2010 niso
bili določeni. Prav tako ni bilo opredeljeno, koliko kmetijskih zemljišč in kakšnih bi potrebovali, da bi
dosegli želeno stopnjo samooskrbe in zagotovili prehransko varnost prebivalcev. Spreminjanje
namenske rabe je bilo dovoljeno za vsa kmetijska zemljišča. Po podatkih Ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je bila v letu 2010 zaradi sprejemanja občinskih prostorskih načrtov
spremenjena namenska raba na najmanj 2.321 hektarih kmetijskih zemljišč, od tega na 970 hektarih
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najboljših kmetijskih zemljišč. Zaradi sprejemanja državnih prostorskih načrtov pa bo spremenjena
namenska raba še na največ 297 hektarih kmetijskih zemljišč.
Računsko sodišče je podalo več priporočil, ki se nanašajo predvsem na področje določanja ciljev pri
varovanju kmetijskih zemljišč, izboljšanje evidenc kmetijskih zemljišč, tudi tistih v lasti države,
pravočasno pripravo smernic in izboljšanje izvajanja nadzora, določitev meril za usklajevanje različnih
interesov v postopkih prostorskega načrtovanja ter izboljšanje sodelovanja med pristojnima
ministrstvoma v teh postopkih. Več na: http://www.rs-rs.si/rsrs/rsrs.nsf/uvod?openForm (Vir:
Računsko sodišče RS)

ANALIZA VELJAVNE UREDITVE POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA
NA DELO IN Z DELA
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo želi izvesti analizo učinkov veljavne ureditve povračila
stroškov prevoza na delo in z dela, ki bi bila lahko podlaga za predlog morebitne drugačne ureditve,
predvsem v smeri poenostavitve in zagotovitve enake višine povračila stroškov prevoza javnim
uslužbencem glede na enake relevantne okoliščine. V Ministrstvu za pravosodje in javno upravo
pripravljajo analizo učinkov veljavne ureditve tega področja, Da bi lahko dovolj natančno ovrednotili
finančne učinke, potrebujejo podatke, ki pa jih ni mogoče pridobiti brez sodelovanja vseh
proračunskih uporabnikov. Veljavni normativni okvir namreč ne določa obveznosti poročanja
podatkov o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela za zaposlene pri proračunskih uporabnikih,
sploh pa ne v obliki, ki bi omogočala ugotavljanje finančnih učinkov predloga morebitne spremembe
veljavne ureditve tega področja.
S klikom na ikono lahko odprete dopis ministrstva z navodili ter excelovo tabelo za vnos podatkov in
vas naprošamo, da jo izpolnite z zahtevanimi podatkih o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela
vseh zaposlenih, tudi tistih, ki ne izpolnjujejo pogoja razdalje (2 km) za upravičenost do povračila
stroškov prevoza na delo in z dela. Ministrstvo vas tudi naproša, da sporočilo posredujete svojim
proračunskih porabnikom. Ministrstvo bo zbiralo podatke do 19. aprila 2013 na elektronski naslov
gp.mpju@gov.si.

IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB MORAJO POROČATI DO KONCA MARCA
MKO je za izvedbo predpisanega poročanja o izvajanju obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja za leto 2012, izvajalcem javnih služb in občinam po elektronski pošti posredoval
navodila za poročanje in navodila v zvezi z registri in evidencami s tega področja. Rok za
posredovanje poročila je 31. 3. 2013. (Vir: MKO)

1. REDNA SEJA VLADE RS
KONSTITUTIVNA SEJA VLADE RS
Vlada Republike Slovenije se je sestala na konstitutivni seji. Na predlog predsednice vlade je bila
imenovana generalna sekretarka vlade. Ustanovila je Odbor Vlade RS za državno ureditev in javne
zadeve, Odbor Vlade RS za gospodarstvo in Komisijo Vlade RS za administrativne zadeve in
imenovanja. Člani vlade so se seznanili tudi z informacijo o stanju državnega proračuna. Vlada je
15.3.2013 – 22.3.2013

TN št. 12

imenovala tudi več državnih sekretarjev, ki bodo v pomoč novoizvoljenim ministrom. Redne seje
vlade bodo, tako kot doslej, potekale ob četrtkih, seje delovnih teles pa ob torkih. Vlada bo nadaljevala
tudi s prakso regijskih obiskov. Sprejela pa je tudi sklep o imenovanju Koordinacije ministrov za javni
sektor ter sklep o imenovanju članov ožje vladne pogajalske skupine. Vlada je opravila še nekaj
kadrovskih imenovanj in razrešitev. Člani vlade so sprejeli tudi sklep, s katerim so določili, da bo
število delovnih mest, za katera se lahko v kabinetu posameznega ministra sklenejo delovna razmerja
za določen čas, vezana na mandat predstojnika, ostalo isto kot doslej, torej največ šest zaposlitev. (Vir:
Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V OBMOČJU IZVAJAN JA
ZAKONA O RAZVOJNI PODPORI POMURSKI REGIJI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

CIP - EIP - CLUSTERS AND ENTREPRENEURSHIP IN SUPPORT OF
EMERGING INDUSTRIES – 2013
Evropska komisija v okviru 7. Operativnega programa (Raziskave in inovacije) razpisuje finančna
sredstva za regionalni gospodarski razvoj in reševanje družbenih izzivov, kot so zmanjšanje emisij
CO2, izboljšanje učinkovitosti virov in varovanje okolja ter boljše učinkovitosti izrabljanja gozdov in
lesarske industrije s ciljem omogočiti preoblikovanje obstoječih industrijskih vrednostnih verig in
ustvarjanje novih vrednostnih verig ter inovacij na področju storitev, ki pomagajo spodbuditi
inovativnost. Financirani ukrepi so medsebojno seznanjanje s politiko, sodelovanje in mreženje ter
podjetniške podporne aktivnosti. Upravičenci so lokalni in regionalni organi ter mala in srednja
podjetja. Med upravičene regije spadajo države EU, države kandidatke (Hrvaška, Makedonija, Srbija
in Črna Gora), Švica, Irska, Lihtenštajn, Norveška, Države EGP in Evropska ekonomska skupnost. Rok
za oddajo vlog je 18. april 2012. Predvidena višina sredstev znaša 4.250.000 EUR. Višina sofinanciranja
je do 95% upravičenih stroškov. Več informacij!
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KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma
25.1., objavilo nov javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2.
agromelioracije na komasacijskih območjih. Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova tega ukrepa so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih
območjih. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji za predmet
podpore št. 1. komasacije, so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije. Vlagatelji za premet
podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del
agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.
Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu
dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje... in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja... oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na
internetni strani, vsak dan v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo popravek javnega razpisa za ukrep 125 - Izboljšanje in
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1.
komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. V javnem
razpisu se na strani dve v točki 1 Objava in zaključek javnega razpisa in Vnos vlog v prijavni obrazec
in predložitev vlog ter na strani 12 v točkah 10.1 in 10.4 spremeni datum zaprtja javnega razpisa, in
sicer iz 27. 3. 2013 na 30. 4. 2013, ter datum vnosa vlog v prijavni obrazec iz 11. 3. 2013 na 10. 4. 2013.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE: PROJEKTI PREBIVALCEV IN PODPORNI
UKREPI
Objavljena sta razpis prijavna dokumentacija za program Evropa za državljane, za Projekte
prebivalcev in Podporne ukrepe. Tudi pri teh dveh ukrepih velja, da od letošnjega leta dalje ob sami
prijavi ni potrebno pošiljati dokumentov po pošti. Pri obeh ukrepih se elektronski prijavnici pripneta
častna izjava in proračun. Razpis in prijavno dokumentacijo za Projekte državljanov najdete tukaj.
Razpis in prijavno dokumentacijo za Podporne ukrepe najdete na spletni strani Evropske Komisije.
Rok za prijavo za ukrepa 2.1 in ukrep 2.2 je 1. junij 2013.

RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več.
Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
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živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.

RAZPIS S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA IN ČIŠČENJA MORJA
S strani URSZR smo bili obveščeni, da je Evropska komisija objavila razpis s področja zaščite in
reševanja in čiščenja morja. Rok za prijavo je 12.4.2013. dopis URSZR, besedilo razpisa

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNIH ŠOL, VRTCEV IN
ZDRAVSTVENIH DOMOV V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«. Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih
stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje, v
naslednji vsebini: energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih
gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). Po tem
razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega
razpisa (1.2.2013) še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to
potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis
pogodbe z izbranim izvajalcem. Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne
skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept (LEK). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih
namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so stroški gradnje, stroški nakupa in vgradnje
opreme, stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora. S sredstvi evropske kohezijske
politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Sredstva
se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina
razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega
razpisa.
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MEDNARODNE NOVICE SOS
27.3.-28.3./ SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM
PRI NALAS
Med 27. in 28. marcem bo v hrvaški občini Sveti križ potekal sestanek delovne skupine za trajnostni
turizem pri mreže NALAS, v kateri sodeluje tudi predstavnica SOS. Sestanek je strateške narave, saj se
bo nedavno ustanovljena delovna skupina, ki deluje s podporo italijanskega partnerja ANCI, posvetila
predvsem podrobnim načrtom delovne skupine in njenih delovnih ožjih podskupin v prihodnosti.

KAJ SE JE DOGAJALO NA PLENARNEM ZASEDANJU EP?
Poslanci so na plenarnem zasedanju, ki je med 11. in 14. marcem potekalo v Strasbourgu, zavrnili
dogovor šefov vlad in držav EU o dolgoročnem proračunu unije za obdobje 2014-2020, saj države
članice niso sprejele zahtev Parlamenta po večji prožnosti proračuna in vzpostavitvi sistema resničnih
lastnih sredstev. Posvetili so se tudi reformi kmetijske politike EU, enakosti spolov, nadzoru nad
proračuni in preprečevanju prirejanja športnih tekem.
Računi iz evropskega proračuna za leto 2012 morajo biti plačani, šele nato se lahko začnejo pogajanja o
večletnem finančnem okviru EU 2014-2020, so odločili poslanci. Ob zavrnitvi predloga dolgoročnega
proračuna so zahtevali še več prožnosti pri porabi sredstev in vzpostavitev sistema lastnih sredstev.
Evropska kmetijska politika bi morala biti bolj okolju prijazna in zagotoviti pravičnejšo razporeditev
dohodkov med kmete, so v glasovanju o reformi evropskega kmetijstva menili poslanci. Nadzor nad
proračuni držav EU, ki ga bo opravljala Evropska komisija, bo bolj demokratičen, saj so poslanci
sprejeli dopolnila k predlogu ustrezne zakonodaje. Ta določa tudi jasna pravila za države, ki zaprosijo
EU za finančno pomoč. (vir:EP)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
Z NOVIMI PREDLOGI DO OKVIRJA ZA TESNEJŠO POVEZANOST
EKONOMSKIH IN MONETARNIH POLITIK EU
Vse od začetka finančne krize si Evropska unija prizadeva svoje ukrepe prilagoditi najpomembnejšim
gospodarskim izzivom ter hkrati podpreti gospodarsko rast in zaposlovanje. Voditelji EU so oktobra
2012 odločili, da je za nadaljevanje reform potrebna tesnejša ekonomska povezanost držav EU. Zato so
Komisijo pozvali, naj pripravi predloge za oblikovanje bančne, fiskalne, gospodarske in politične
unije.
Komisija je nato pripravila načrt za vzpostavitev teh unij. Začetni ukrepi, ki jih je zdaj predstavila
Komisija, so del tega načrta. Prvi od predlogov vsebuje različne možnosti za vodenje razprav na
evropski ravni o tesnejši ekonomski in monetarni uniji. Z njimi bi ocenili morebitne učinke reform na
nacionalna gospodarstva in državam omogočili, da pravočasno ukrepajo.(vir:EK)
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PRIPRAVA STRATEGIJE GLEDE RESNIH POŠKODB V CESTNEM
PROMETU – POGOSTA VPRAŠANJA
Evropska unija je bila doslej na področju varnosti v cestnem prometu zelo uspešna. V prejšnjem
obdobju strategije 2001–2010 se je število smrtnih žrtev na cestah v EU zmanjšalo za skupno 43 %, kar
sicer pomeni približanje strateškemu cilju prepolovitve števila smrtnih žrtev na cestah do leta 2010, ne
pa popolne uresničitve tega cilja. Vendar se ocenjuje, da je na vsako smrtno žrtev deset oseb hudo
poškodovanih, pri čemer izboljšanje na področju resnih poškodb ni tako znatno. Iz tozadevnih
podatkov, ki so jih predložile države članice, je med letoma 2001 in 2010 razvidno le 36-odstotno
zmanjšanje. Poleg človeškega trpljenja, ki ga povzročajo te poškodbe, so družbenogospodarski stroški
ocenjeni na približno 2 % letnega BDP EU.
Iz navedenih razlogov je Evropska komisija objavila dokument o resnih poškodbah v cestnem prometu, ki
opisuje naslednje korake na poti k celostni strategiji EU v zvezi z resnimi poškodbami v cestnem
prometu, zlasti: skupno opredelitev resnih poškodb v cestnem prometu, pot naprej, da bodo države
članice izboljšale zbiranje podatkov o hudih prometnih nesrečah, in načelo sprejemanja cilja EU za
zmanjšanje števila hudih poškodb v cestnem prometu. Celotno objavo si preberite tukaj. (vir EU)

EU POROČA O NAJNIŽJEM ŠTEVILU SMRTNIH ŽRTEV V CESTNEM
PROMETU IN PRIPRAVLJA STRATEGIJO O POŠKODBAH
Število smrtnih žrtev v cestnem prometu v EU se je v letu 2012 zmanjšalo za devet odstotkov. Po
najnovejših podatkih, ki jih je danes objavila Evropska komisija, je bilo število teh žrtev v državah
članicah EU v letu 2012 najnižje, odkar se zbirajo podatki.
Siim Kallas, evropski komisar za promet, je dejal: "Leto 2012 je bilo z doslej najnižjim številom
smrtnih žrtev v cestnem prometu prelomno za evropsko varnost v cestnem prometu. Devetodstotno
zmanjšanje pomeni, da je bilo v preteklem letu rešenih 3 000 življenj. Takšni rezultati so izredno
spodbudni. Še vedno pa vsak dan na evropskih cestah umre 75 ljudi, zato ne smemo počivati na
lovorikah. Če želimo doseči ambiciozen cilj, ki smo si ga zastavili, torej leta 2020 prepoloviti število
smrtnih žrtev na cestah v EU, moramo ta zagon ohraniti.“. Celotno objavo si lahko pogledate tukaj.
(vir EU)

EK POZVALA SLOVENIJO K SPOŠTOVANJU ZAKONOD AJE NA
PODROČJU ODPADKOV
Evropska komisija je Slovenijo drugič pozvala, naj upošteva zakonodajo EU o odpadkih in odstrani
veliko količino odpadnih gum iz gramozne jame v Lovrencu na Dravskem polju v občini Kidričevo.
Odlaganje odpadnih gum na odlagališča je v EU prepovedano, predvsem zaradi njihove visoke
vnetljivosti, pri ravnanju z odpadki pa se ne sme ogrožati človeškega zdravja ali okolja, se pravi vode,
zraka, tal, rastlin ali živali. V zadevni gramozni jami je 107,060 m3 celih gum ali gum v kosih; v njej sta
izbruhnila že dva velika požara, v njeni bližini pa se nahaja ena od največjih zalog pitne vode v državi.
Komisija je zato na podlagi priporočila komisarja za okolje Janeza Potočnika Sloveniji poslala
obrazloženo mnenje, ki pomeni drugo fazo postopkov EU za ugotavljanje kršitev. Če Slovenija v dveh
mesecih ne bo ustrezno ukrepala, lahko Komisija zadevo preda Sodišču EU.
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Komisija je sicer

sprejela 101 sklep glede kršitev evropske zakonodaje, od tega je pripravila 3

obrazložena mnenja in na Sodišču Evropske unije vložila 9 tožb, od katerih 4 vključujejo denarne
kazni. Sklepi, ki se nanašajo na več področij, naj bi zagotovili, da se zakonodaja EU ustrezno uporablja
v korist državljanov in podjetij. (Vir: obvestilo za javnost predstavništva EU komisije v Sloveniji)

BDP V REGIJAH EU
Evropski statistični urad Eurostat je objavil podatke o bruto domačem proizvodu (BDP) na prebivalca
v evropskih regijah v letu 2010, izraženem v standardih kupne moči. V skupno 270 regijah EU je BDP
na prebivalca znašal od 26 % evropskega povprečja v bolgarski regiji Severozapaden do 328 %
povprečja v regiji Inner London v Združenem kraljestvu.
41 regij je po stopnjah BDP na prebivalca preseglo 125 % povprečja. Med temi so imele poleg Londona
največji BDP regije Veliko vojvodstvo Luksemburg (266 %), Bruxelles/Brussels v Belgiji (223 %),
Hamburg v Nemčiji (203 %) ter Île de France v Franciji in Groningen na Nizozemskem (180 % v obeh).
Najnižje ravni BDP na prebivalca so bile zabeležene v štirih regijah v Romuniji in Bolgariji, ki so imele
BDP od 26 % do 30 % povprečja. Med 68 regijami, kjer je bil BDP na prebivalca pod 75 % povprečja, pa
je bila tudi regija Vzhodna Slovenija (69 % povprečja). BDP v regiji Zahodna Slovenija je bil izenačen s
povprečjem EU. Celotna Slovenija dosega raven 84% evropskega povprečja. (Vir: obvestilo za javnost
predstavništva EU komisije v Sloveniji)

EK VZPOSTAVLJA PLATFORMO ZA POPULARIZIRANJE
PODJETNIŠTVA
Evropska komisija ob pomoči ustvarjalcev podjetij Spotify, Angry Birds, Tuenti, Skype, SeedCamp,
HackFwd, London's Tech City in TheNextWeb vzpostavlja platformo, prek katere bodo lahko znani
podjetniki s svojimi zgodbami mlade Evropejce in voditelje opozorili na potencial poklicnih poti v
podjetništvu. Komisija želi na ta način omogočiti, da bi mladi Evropejci navdih iskali med domačimi
podjetniki, tako da bodo njihove plodne zamisli vzkalile in ostale v Evropi.
"Klub vodilnih StartUp Europe" je prva pobuda v okviru šestdelnega načrta Startup Europe, s katerim
želi Evropska komisija pospešiti in povezati lokalne podjetniške sisteme v Evropi, da bi tehnološkim
zagonskim podjetjem pomagala pri ustanavljanju in rasti v Evropi ter uveljavljanju na svetovni ravni.
Spletni podjetniki imajo po vsem svetu velik vpliv na gospodarstvo in družbo. Večina novih delovnih
mest nastaja v zagonskih podjetjih in 45 % Evropejcev si želi biti samozaposlenih. V okoliščinah, ko je
diplomantov s področja informacijsko-komunikacijskih tehnologij vse manj, število brezposelnih pa
narašča, lahko prav podjetniki pomagajo zapolniti te vrzeli.
Več informacij je na voljo na spletni strani: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-262_en.htm (Vir:
obvestilo za javnost predstavništva EU komisije v Sloveniji)

KRIZA ZMANJŠUJE SREDSTVA ZA IZOBRAŽEVANJE
Objavljena študija Evropske komisije o vplivih krize na proračune za izobraževanje je pokazala, da so
se v 8 od 25 držav članic, ocenjenih v študiji, naložbe v izobraževanje od leta 2010 zmanjšale.
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V Grčiji, na Madžarskem, v Italiji, Litvi in na Portugalskem so se sredstva zmanjšala za več kot 5 %, v
Estoniji, na Poljskem, v Španiji in Združenem kraljestvu (Škotska) pa od 1 do 5 %. Po drugi strani je
pet držav članic povečalo sredstva za izobraževanje za več kot 1 %: Avstrija, Danska, Luksemburg,
Malta in Švedska ter nemško govoreča skupnost v Belgiji. V drugih državah članicah so se trendi
porabe spreminjali; nekatere države so eno leto proračunska sredstva povečale in jih drugo leto
zmanjšale ali obratno. Tako so na primer Belgija (francosko govoreča skupnost), Ciper, Latvija, Finska,
Francija, Irska, Slovenija in Združeno kraljestvo (Wales) ter prihodnja članica Hrvaška v obdobju
2010–2011 proračun za izobraževanje povečale, v obdobju 2011–2012 pa zmanjšale. Študijo je za
Evropsko komisijo pripravila evropsko informacijska mreža za izmenjavo podatkov o izobraževanju
Eurydice. Več informacij je na voljo na spletni strani:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13261_en.htm (Vir: obvestilo za javnost predstavništva EU komisije v Sloveniji)

NOVI OKOLJSKI AKCIJSKI PROGRAM EU DO LETA 2020
Evropska komisija predlaga nov program Living well, within the limits of our planet, s katerim določa
strateški načrt za oblikovanje okoljske politike in 9 prednostnih ciljev, ki naj bi jih dosegli do leta 2020.
Komisija opozarja, da bo potrebna polna implementacija predpisov glede Nature 2000. Program bo
omogočil odločnejše ukrepanje pri odpravljanju glavnih okoljskih izzivov. V nekaterih primerih bo
zato treba pripraviti nov e ukrepe in prilagoditi zakonodajne predpise. Včasih bo za dosego želenih
izboljšav zadostovalo že samo boljše izvajanje obstoječe zakonodaje. Prednosti predloga so strnili v
štiri skupine:
Za državljane: bolj zdravi ekosistemi in manj onesnaženo okolje.
Za podjetja: učinkovitejša raba virov, ukrepi za reševanje okoljskih težav bodo ponudili nove
možnosti (ekološke inovacije), okvir politike bo bolj predvidljiv.
Za potrošnike: večja dostopnost „zelenih“ izdelkov in jasnejše informacije o izdelkih.
Za regije zunaj EU: izboljšanje okolja v EU in intenzivnejši ukrepi EU za reševanje regionalnih
in svetovnih okoljskih izzivov.
Povzetek v slovenščini. Govor komisarja Potočnika.
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