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NOVIČKE SOS
ČRPANJE EU SREDSTEV V NOVI FINANČNI PERSPEKTIVI
V petek dne 09.12.2011 je v Ljubljani potekal seminar na temo Črpanja evropskih sredstev v
novi finančni perspektivi. Na seminarju so na govorniškem odru bili prisotni tako
predstavniki lokalnih skupnosti kot državnih institucij. Uvodoma je predsednik SOS Leo
Kremžar vse skupaj pozdravil ter na kratko orisal pomen črpanja evropskih sredstev za
občine. V nadaljevanju je predstavnica Računskega sodišča (RS) natančneje predstavila
Rezultate stroškov kontrol črpanja evropskih sredstev. Stroški kontrol so po mnenju RS
zaradi nepotrebnih podvajanj višji kot bi morali biti. Prihranki bi bili možni s vzpostavitvijo
sistema upravljanja in nadzora ter ocenjevanjem in izborom operacij (potrjevanje
instrumentov je dodatna aktivnost, pred tem morajo posredniška telesa instrumente že
preveriti)… Nekdanji minister za lokalno samoupravo in zdajšnji župan Občine Slovenska
Bistrica dr. Ivan Žagar je predstavil problematiko črpanja evropskih sredstev v občinah ter
podal predloge za prihodnost. Eno večjih težav pri črpanju za občine predstavljajo zamiki pri
objavah razpisov in slabo načrtovanje potrebnih aktivnosti za izvedbo razpisov, kar
negativno vpliva na terminske in finančne načrte projektov ter stroške prijaviteljev (zamiki
izvedbe projektov, razveljavitve rokov za oddajo vlog, ipd.). Zato bi bilo potrebno objaviti
dolgoročni koledar razpisov z jasnimi nameni financiranja, ki se dosledno izvaja, javni
razpisi bi morali biti odraz potreb na terenu (v okviru veljavnih razvojnih dokumentov),
določila javnih razpisov bi morala biti natančna, jasna in nedvoumna, prav tako bi
prijavitelji morali biti enakopravni, ne glede na svoj status ipd. Sklepni del posveta je
pripadel dr. Petru Wostnerju, predstavniku Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko, ki je predstavil kohezijsko politiko po letu 2013. Ključne značilnosti
novega paketa so sledeče. Gre za 336 milijard evrov – KP ostaja ključna razvojna politika EU.
Novo paradigmo predstavlja politika po teritorialnem načelu (place-based) na osnovi
integriranega pristopa - 2 cilja: cilj naložbe za rast in delovna mesta v državah članicah in
regijah (96,5%) in evropsko teritorialno sodelovanje. Ob zaključku seminarja so prisotni z
govorniki izmenjali tudi nekaj vprašanj in konstruktivnih stališč.(SP)

VDR O UVEDBI MESEČNIH SUBVENCIJ ZA OTROKE, KI NE OBISKUJEJO
VRTCEV
V tem tednu smo prejeli mnenje vrhovnega državnega revizorja (VDR) glede uvedbe
mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo vrtcev. Skupnost občin se je obrnila na VDR z
vprašanjem, ali je občinam z vidika smotrne in pravilne rabe javnih sredstev dovoljena

uvedba mesečne subvencije za otroke, ki ne obiskujejo organizirane oblike vrtca. Ker
Računsko sodišče ni pristojno za izdajanje navodil, brez poprej opravljene revizije, je mnenje
nezavezujoče s strani Računskega sodišča, pač pa osebno mnenje vrhovnega revizorja, dr.
Miroslava Kranjca.
Povedal je, da je po 21. Členu Zakona o lokalni samoupravi v pristojnosti občin pospeševanje
socialnega skrbstva, predšolske vzgoje, osnovno varstvo otroka in družine. Zato
sofinanciranje varstva predšolskih otrok v primerih, ko občina v svojem proračunu za ta
namen določi obseg sredstev ter s sprejemom splošnega akta zagotovi enakopraven dostop
do teh sredstev vsem, ki izpolnjujejo vnaprej določene pogoje in merila, z vidika pravilnosti
poslovanja ne more biti sporno. Opozoril pa je na problematiko varuha predšolskih otrok, ki
po ZUPJS in ZVrt-D ni subvencionirana oblika varstva. Ta situacija postavlja starše, ki
morajo zagotoviti varstvo otroka na alternativen način, ker niso dobili mesta v vrtcu, v
neenakopraven položaj, kljub temu, da ne zagotavljajo varstva otroka na sivem trgu, pač pa
pri registriranem varuhu predšolskih otrok, saj ne prejmejo nobene subvencije. Računsko
sodišče je v tem primeru ocenilo, da bi ukrep bil bolj učinkovit, če bi MŠŠ zagotovilo
primerne finančne spodbude za legalizacijo dejavnosti. Posebej je dr. Kranjc poudaril
pomembnost oblikovanja pravilnika tako, da občina ne dopušča subvencioniranja varstva
predšolskih otrok na sivem trgu, pač pa le za uradno priznane in registrirane oblike varstva,
ki za svoje storitve izdajajo tudi račun. V primeru, da je v občini dovolj prostih mest za vse
otroke, pa meni, da dodatne subvencije za varstvo otrok, ni primerno dodeliti, saj vrtec tako
ne bi bil primerno zaseden.
Dodatno je vrhovni revizor opozoril na načelo enakega obravnavanja staršev glede na to, da
je višina subvencije za vrtce oblikovana upoštevajoč prihodke in premoženje staršev, zato
mora občina v primeru,da za otroka ni bilo mesta v vrtcu upoštevati isto lestvico za
določanje višine subvencije. Mnenje vrhovnega revizorja lahko v celoti preberete tudi tukaj.
(bh)

VREDNOST GJI IN SREDSTVA ZA NJENO OHRANITEV
V SOS se je v četrtek, 8. 12. 2011 na pobudo GURS sestal z izvajalci raziskovalnega projekta
Vrednost gospodarske infrastrukture in problematika zagotavljanja sredstev za njeno
ohranitev. V raziskovalnem projektu so analizirani zakoni in podzakonski predpisi, ki
posegajo na urejanje razmerij pri infrastrukturi, za izvajanje lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja. V konkretnih okoljih je analizirano stanje katastrov gospodarske javne
infrastrukture, povezava med katastri in poslovnimi evidencami infrastrukture ter
medsebojna razmerja med lokalnimi skupnostmi in izvajalci gospodarskih javnih služb.
Predlagani so možni načini in modeli povezav prostorskih in poslovnih evidenc. Ocenjen je
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obseg dezinvestiranja na področju lokalne gospodarske javne infrastrukture in predlagani
ukrepi za njegovo zmanjšanje. Tudi Računsko sodišče je revidiralo smotrnost poslovanja
Vlade Republike pri ureditvi razmerij pri infrastrukturi za izvajanje gospodarskih javnih
služb v obdobju od 1. 1. 2009 do 30. 6. 2010. Računsko sodišče je ocenilo, da Vlada RS v
Slovenski izhodni strategiji ni vzpostavila celovite strategije upravljanja z infrastrukturo za
izvajanje GJS, saj ta ne temelji na izvedenih primerjalnih analizah. Posledica tega je, da je v
strategiji določila aktivnosti in cilje, ki niso argumentirani ter ne predstavljajo ustreznih
usmeritev za urejanje razmerij pri infrastrukturi za izvajanje GJS. Ocenili so, da je predvideni
prenos lastništva infrastrukture za izvajanje GJS na izvajalce teh dejavnosti, ki ga predvideva
izhodna strategija, neustrezen, saj ne upošteva tveganj takšnega prenosa. Dogovorjeno je
bilo, da se tako rezultati projekta GURS, kot tudi revizijsko poročilo Računskega sodišča
obravnava na seji pristojne komisije SOS. (SK)

VPRAŠALNIK O PREDŠOLSKI VZGOJI
Skupnost občin sodeluje pri raziskovalnem delu, ki želi preučiti možnosti za drugačno
(centralizirano ali decentralizirano) organiziranje ter izvajanje nekaterih podpornih služb na
področju predšolske vzgoje - kot računovodstvo, izterjava dolgov, pravna pomoč, javna
naročila in podobno. Podatki namreč kažejo, da sredstva občin za področje predstavljajo
približno 20% občinskih proračunov. Od leta 2000, ko so vse občine realizirale 212 MIO EUR
za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je ta podatek v letu 2010 znašal že 432 MIO EUR.
Obseg sredstev pomeni relevantne javne izdatke, zato so razmisleki o zmanjševanju teh
sredstev potrebni. V skupnosti smo tako prepričani, da gre za pomembna vprašanja, in, ker
bodo lahko končne ugotovitve pomembno vplivale tudi na oblikovanje predlogov skupnosti
do nove vladne ekipe na področju predšolske vzgoje, smo občinam članicam posredovali
pripravljen vprašalnik in jih naprosili, da sodelujejo pri izpolnjevanju posredovanega
vprašalnika. Najti ga je mogoče tudi na naši spletni strani.
Prosimo vas, da izpolnite vprašalnik in ga pošljete na v dopisu navedena elektronska
naslova. Vprašalnik lahko izpolni ali župan/županja, direktor ali tajnik občinske ali mestne
uprave ali zaposleni, ki delajo na področju predšolske vzgoje. Rok za vrnitev izpolnjenih
vprašalnikov je 20. december 2011. (jv)

ALI OBČINSKI REDARJI SKRBIJO ZA VARNOST ALI ZA PRORAČUNE?
Dne 7.12.2011 se je predstavnik SOS udeležil sestanka na temo varnosti voznikov enoslednih
vozil v prometu. Sestanka so se udeležili predstavniki Policije (tudi vodili sestanek), MZP,
DRSC, AMZS, Moto klub Maksi, Združenje avtošol, ZORS, Vojske in SOS.
Na sestanku je bilo predstavljeno, da je v letu 2011 bilo zaradi različni vzrokov (lepo vreme,
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še vedno naraščajoče število voznikov MK…) v prometnih nesrečah udeleženo večje število
voznikov motornih koles. Zaskrbljujoče je dejstvo, da je v teh prometnih nesrečah izgubilo
življenje 28 voznikov in trije sopotniki na motornem kolesu. Boljša prometna varnost se kaže
le pri voznikih mopedov, za kar je morda "zaslužno" dejstvo, da opravljanje vozniških
izpitov in nakup mopedov ni več zanimiv za mlade, saj se le-ti preusmerjajo na vožnje koles
s pomožnim motorjem (dovoljena vožnja po 12 letu, brez vozniškega izpita in čelade-kot
kolo) ali takoj kupijo motorno kolo. Na sestanku so vsi udeleženci predstavili svoje
aktivnosti pri izboljšanju varnosti te vrste udeležencev v prometu. Predstavnik SOS je opisal
okoliščine in aktivnosti na območjih lokalnih skupnosti. Poudaril je obveznosti občin po
novem zakonu o cestah, ki sedaj zajema tudi občinske ceste, odgovornosti in nadzor.
Izpolnjevanje obveznosti na tem področju bo zagotovo pripomoglo k boljšem stanju
prometne infrastrukture, prometne signalizacije in posledično varnosti. Cilji so podrobneje
opredeljeni v novem osnutku Nacionalnega programa o VCP in občinskih programi
varnosti. Prav tako je bilo predstavljeno sodelovanje lokalnih skupnosti in občinskih SPV pri
organizaciji preventivnih akcij za voznike motornih koles ter delo občinskih redarjev. V
nadaljevanju so bili izraženi pomisleki posameznih prisotnih glede ustreznosti izvajanja
meritev hitrosti s strani lokalnih skupnosti (nabiranje denarja za občinske proračune), kar
očitno kaže na nepoznavanje dela lokalnih skupnosti, SPV in občinskih redarjev ter
njihovega sodelovanja, kot tudi pristopov in ciljev lokalnega okolja za izboljšanje prometne
varnosti. Zanimivo je bilo, da se je kritiki pridružil celo predstavnik Slovenske vojske.
Na koncu je bilo ugotovljeno, da obravnavanje problematike in priprava usklajenih ukrepov
za izboljšanje varnosti motoristov zahteva več časa in sodelovanja prisotnih ter da se iz
navedenega prisotni ponovno sestanejo v mesecu februarju 2012. (Za SOS: Boštjan Omerzel)

ZAKONODAJNE NOVICE
OSNUTEK NACIONALNEGA STANOVANJSKEGA PROGRAMA
Na spletni strani MOP je objavljen Osnutek Nacionalnega stanovanjskega programa za
obdobje 2012-2021 z analizo stanovanjskega programa za to obdobje. Vaše pripombe in
predloge

lahko

posredujete

do

četrtka,

22.

decembra

2011

na

e-naslov

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

SOS SVETOVANJE
O IZOBRAZBI DIREKTORJEV V OBČINSKIH UPRAVAH
Na sekretariat se je v tem tednu obrnila občina članica z vprašanjem glede izobrazbe
direktorjev v občinskih upravah. Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih
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mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, priloga I, priloga I.a,
priloga II, priloga II.a, priloga III, priloga IV (Uradni list RS, št. 58/03, 81/03, 109/03,
22/04, 43/04, (58/04 - popr.), 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 9/07, 33/08,
66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/20, 82/10) v prilogi II določa za direktorje v upravah
lokalnih skupnosti, da je stopnja naziva v kateri se lahko opravlja delo na položaju:
a) Direktor uprave mestne občine in občine z nad 10.000 prebivalcev v nazivu II
b) Direktor občinske uprave – občina pod 10.000 prebivalcev v nazivu IV ali III
Nazive določa 85. člen ZJU. Naziv II je sekretar, naziv III je podsekretar in naziv IV je višji
svetovalec I. Sekretar in podsekretar sta naziva prvega kariernega razreda, višji svetovalec I
je naziv drugega kariernega razreda. Predpisana izobrazba za posamezni karierni razred je
nadalje določena v 87. členu ZJU:
(1)Predpisana izobrazba za nazive prvega kariernega razreda je univerzitetna izobrazba ali visoka
strokovna izobrazba s specializacijo oziroma magisterijem; predpisana izobrazba za nazive prvega
kariernega razreda je tudi izobrazba, pridobljena po študijskem programu druge stopnje v skladu z
zakonom, ki ureja visoko šolstvo.
(2) Predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariernega razreda je najmanj visoka strokovna
izobrazba; predpisana izobrazba za nazive drugega in tretjega kariernega razreda je tudi najmanj
izobrazba, pridobljena po študijskem programu prve stopnje v skladu z zakonom, ki ureja visoko
šolstvo.(sp)

POJASNILA MINISTRSTEV
IZVOLITEV ŽUPANA ALI PODŽUPANA OBČINE ZA POSLANCA V
DRŽAVNI ZBOR
V zadnjih dneh se pojavlja veliko vprašanj, povezanih z izvolitvijo župana ali podžupana
občine za poslanca v Državnem zboru RS. V nekaterih občinah ste svoja vprašanja že
naslovili na Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, ki podaja
naslednja pojasnila na tem mestu.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
14.12. / 4. SEJA PREDSEDSTVA
Četrta seja Predsedstva SOS bo potekala dne 14.12.2011 v Podčetrtku s pričetkom ob 10.00 v
Termah Olimia – Hotel Sotelia (dvorana Primula 2), Zdraviliška cesta 24, 3254 Podčetrtek.
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15.12. / SESTANEK O VARNOSTI IGRAL V OBČINAH
S strani Ministrstva za gospodarstvo smo prejeli vabilo na sestanek glede varnosti igral v
občini, ki bo potekal 15.12.2011 od 10.00 ure dalje na Kotnikovi 5 v Ljubljani. Sestanka se
bodo udeležili predstavniki Komisije za predšolsko vzgojo in šolstvo.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
13.12. / SESTANEK O POSTAVITVI SEKCIJSKEGA MERJENJA HITROSTI
S strani Agencije za varnost v cestnem prometu smo dobili vabilo na sestanek s predstavniki
Kraljevine Nizozemske o postavitvi sekcijskega merjenja hitrosti. Sestanek bo 13. decembra
ob 9.30 uri v prostorih Policijske akademije v Tacnu, na naslovu Ročenska cesta 56, Ljubljana.
V kolikor vas zanima sekcijsko merjenje hitrosti in bi se želeli udeležiti sestanka se lahko
prijavite na elektronski naslov tbizjak@avp-rs.si.

13.12. / SEMINAR O UPORABI BIOMETANA
Kmetijski inštitut Slovenije in Biomethane regions organizirata seminar o bioplinu - Od
nastanka bioplina do njegove nadgradnje v bio-metan in uporabe za energetske namene, ki
bo potekal v torek, 13. decembra 2011v dvorani Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova
17, Ljubljana. Kotizacije ni! Vsak udeleženec dobi brezplačno gradivo, prigrizek in osvežilni
napitek. Predavali bodo: dr. Viktor Jejčič, Kmetijski Inštitut Slovenije, Oddelek za tehniko,
mag. Tomaž Poje, Kmetijski Inštitut Slovenije, Oddelek za tehniko, g. Jure Robič, Air Omega.
Prijave so možne do 12.12.2011 na Tomaz.Poje@kis.si.

162. REDNA SEJA VLADE, 08.12.2011
VLADA SPREJELA UREDBO O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela Uredbo o zelenem javnem naročanju. Z zelenim
javnim naročanjem se zagotavlja zmanjšanje negativnih vplivov javnega sektorja na okolje,
spodbuja razvoj tega segmenta trga in inovacije na tem področju (okoljsko sprejemljivejši
izdelki, nove zelene tehnologije), daje vzgled gospodarskemu sektorju in državljanom,
zagotavlja se bolj gospodarna raba javnih sredstev, in sicer s spodbujanjem uporabe
metodologij za oceno stroškov v celotnem življenjskem obdobju. Uredba o zelenem javnem
naročanju določa minimalne obvezne okoljske zahteve (t.i. temeljne okoljske zahteve),
priporočila za doseganje višjih okoljskih standardov (t.i. dodatne okoljske zahteve), način
vključevanja okoljskih zahtev v postopke javnega naročanja in način dokazovanja, da
ponudnik oziroma blago, storitev ali gradnja izpolnjuje okoljske zahteve. Okoljske zahteve se
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vključijo v opis predmeta javnega naročanja, tehnične specifikacije, pogoje za ugotavljanje
sposobnosti ponudnika, merila za izbor najugodnejše ponudbe in pogodbena določila.
Ob upoštevanju razvitosti slovenskega trga z okoljsko sprejemljivejšimi izdelki in storitvami
ter ozaveščenosti, kapacitet in usposobljenosti javnih naročnikov, uredba do 31. 12. 2012
določa prehodno obdobje za javne sklade, javne agencije, javne zavode, javne gospodarske
zavode, javna podjetja in druge osebe javnega prava. V tem obdobju bodo morali ti javni
naročniki temeljne okoljske zahteve vključevati le med merila za izbor najugodnejše
ponudbe, kar za ponudnika predstavlja možnost, da dobi njegova ponudba zaradi boljših
okoljskih lastnosti pri ocenjevanju in primerjavi z drugimi ponudbami dodatne točke. Ostali
naročniki (organi RS in občine) bodo morali okoljske zahteve vključevati tako med merila za
izbor najugodnejše ponudbe kot med zahteve (tehnične specifikacije, pogoji za ugotavljanje
sposobnosti, pogodbena določila).
Glede na nerazvitost ponudbe slovenskih ekoloških živil, določa uredba tudi prehodno
obdobje za zeleno javno naročanje živil in gostinskih storitev. Do 31. 12. 2013 bodo morali
javni naročniki naročati vsaj 5% ekoloških živil, po poteku tega roka pa 10% ekoloških živil.
V soglasju z MKGP uredba ne določa obveznega minimalnega deleža integriranih živil, ker
bi to javnim naročnikom, zlasti vrtcem in OŠ, povzročalo preveč težav pri preverjanju, ali
posamezna ponudba izpolnjuje pogoje. (Vir: Vlada RS)

UREDBA O DOPOLNITVI UREDBE O ZAVAROVANIH PROSTO ŽIVEČIH
ŽIVALSKIH VRSTAH
Vlada RS je na današnji seji sprejela Uredba o dopolnitvi Uredbe o zavarovanih prosto
živečih živalskih vrstah. S to uredbo se zavarujejo ogrožene prosto živeče živalske vrste,
predpišejo pravila ravnanja, poseben varstven režim ter ukrepi varstva in smernice za
ohranitev habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst.
Sprememba uredbe omogoča prodajo osebkov (vključno z deli in izdelki) rjavih medvedov,
ki so bili v skladu s predpisi odvzeti iz narave. Pri prenosu Direktive o habitatih v slovenski
pravni red (2004) smo v celoti prepovedali trgovanje z zavarovanimi vrstami. Glede na
prakso pri izvajanju v drugih državah (Finska) in sodno prakso Evropske unije, se je popolna
prepoved izkazala v primerih legalno odvzetih osebkov zavarovanih vrst iz narave, pri
katerih je tradicionalni komercialni interes, za nepotrebno. Osnovni namen predpisa je
ohranjati populacijo zavarovane vrste v ugodnem stanju. Pod tem pogojem je možna tudi
trajnostna tradicionalna raba. Zato s spremembo predpisa sproščamo trajnostno rabo in
hkrati ne ogrožamo nadaljnjega zagotavljanja ugodnega stanja populacije rjavega medveda v
Sloveniji. (Vir: Vlada RS)
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VLADA SPREJELA SMERNICE ZA IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE
POLITIKE ZAPOSLOVANJA ZA OBDOBJE 2012 – 2015
Vlada RS je na današnji seji sprejela Smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike
zaposlovanja za obdobje 2012 – 2015, ki so jih 28. 11. 2011 potrdili tudi socialni partnerji na
seji Ekonomsko-socialnega sveta.
Državni zbor RS je 28. 9. 2010 sprejel Zakon o urejanju trga dela, ki je, razen na področju
študentskega dela, nadomestil Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti. Večina določb ZUTD se je začela uporabljati 1. 1. 2011, poglavje, ki govori o
aktivni politiki zaposlovanja, pa bo začelo veljati 1. 1. 2012.
Dodatno ZUTD uvaja tudi smernice za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za
plansko obdobje štirih let. V smernicah je opredeljeno obdobje veljavnosti, namen in cilji
izvajanja ukrepov APZ, okvirni obseg in viri sredstev po posameznih ukrepih, kazalniki za
spremljanje in vrednotenje učinkovitosti ukrepov APZ, cilji strateških dokumentov
Republike Slovenije in EU, ki jih je treba doseči z izvajanjem ukrepov APZ, zajetih v
smernicah, in njihov prispevek k doseganju teh ciljev. (Vir: Vlada RS)

VLADA SPREJELA NAČRT ZA IZVAJANJE UKREPOV AKTIVNE
POLITIKE ZAPOSLOVANJA ZA LETO 2012
Vlada RS je na današnji seji sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja
za leto 2012, ki ga je 28. 11. 2011 podprl tudi Ekonomsko socialni svet. Načrt za izvajanje
ukrepov aktivne politike zaposlovanja določa, da bo izvajanje ukrepov APZ v letu 2012
potekalo v podobnem obsegu kot v letošnjem letu, kar je glede na gibanje brezposelnosti
nujno potrebno. Sredstva, ki so namenjena za izvajanje, so v večji meri usmerjena v ukrepe,
ki pomenijo neposredno zaposlitev in v tiste ukrepe, ki najbolj učinkovito povečujejo
zaposljivost brezposelnih oseb. V Načrtu APZ je v letu 2012 za izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja namenjenih 102,2 milijonov evrov, od tega 39,9 milijonov evrov iz
integralnega proračuna in 60,3 milijonov evrov iz Evropskega socialnega sklada in 2 milijona
evrov iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji. Za poplačilo obveznosti, ki so za
ukrepe APZ nastale v letu 2011, bo namenjenih 2 milijona evrov. Skupaj bo za izvajanje
ukrepov APZ v letu 2012 namenjenih 104.2 milijonov evrov. (Vir: Vlada RS)

VLADA SPREJELA NAČRT URAVNAVANJA REGULIRANIH CEN ZA
LETI 2012 IN 2013
Vlada RS je sprejela načrt uravnavanja reguliranih cen za leti 2012 in 2013. Z načrtom bo
seznanila neodvisne regulatorje, lokalne skupnosti in gospodarska združenja, da bodo pri
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oblikovanju cen iz svoje pristojnosti in pri sprejemanju odločitev, ki vplivajo na cene, lahko
upoštevali usmeritve načrta uravnavanja reguliranih cen za leti 2012 in 2013. (Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUANI IN PRIHAJAJOČI RAZPISI
Na tem mestu lahko preberete najnovejše razpise kot so:
-Do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave
- Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso - DOLB 3. Rok za prijavo na razpis 1.3.2012.
- Razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in mobilnih aplikacij za zavode,
društva, občine…

NOVICE DRUGIH
9. ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Deveta številka vestnika KPK je tokrat izšla 9. decembra, na mednarodni dan boja proti
korupciji. Tema meseca je tokrat posvečena ne le opredelitvi korupcije in pregledu obstoječe
zakonodaje, ampak vprašanju, kako zakonske regulative s tega področja spraviti »iz papirja
v življenje«, kar je eden od izzivov Komisije za preprečevanje korupcije.

ZMENEK Z DRUGO OBLEKO
Ekologi brez meja vabijo na Zmenek z drugo obleko (ponedeljek, 12. december 2011 ob 19,00
uri v Kinu Šiška), dogodek na katerem bodo lahko prepoznavne osebnosti v slovenskem
prostoru organizirano menjavale svoja oblačila. Njihov namen je zapečatiti vkoreninjene
predsodke pred nošenjem rabljenih oblačil. To je kar velik podvig v našem prostoru, zato bi
podpora s strani slovenskih javnih osebnosti, tudi županj in županov ter ostalih občinskih
osebnosti

izredno prav prišla. Dogodek bo moderiran, prisotni bosta tudi modni

strokovnjakinji s fashion.si Manja Plešnar in Jana Koteska, ki bosta na voljo za nasvete glede
kombinacij, potencialnih predelav oblačil, in tako dalje. Vabilo najdete na tej povezavi:
http://ebm.si/p/td-tekstil/Vabilo_Zmenek_z_drugo_obleko_izmenjava_slavnih.pdf
Seznam oblačil in modnih dodatkov, ki se izmenjujejo in zbirajo: http://ebm.si/p/tdtekstil/Zmenek_z_drugo_obleko_seznam_zbiranja.jpg (JV)
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MEDNARODNE NOVICE SOS
DECEMBERSKO PLENARNO ZASEDANJE
Evropski poslanci bodo na decembrskem zasedanju razpravljali o:
- Jasnejših pravilih o označevanju sadnih sokov
Predlagane so spremembe evropskih pravil označevanja sadnih sokov, nektarjev, sokov iz
sadnih koncentratov in tistih iz več vrst sadja. Evropski poslanci želijo razjasniti pravila, ki
naj bi potrošnikom tudi omogočila, da ugotovijo, če so sokovom dodana sladila
- Enotne pravice in enotno dovoljenje za delo in bivanje za delavce iz tretjih držav
Legalno zaposleni zakoniti priseljenci iz držav, ki niso članice EU, bi morali imeti kar se tiče
delovnih pogojev, socialnega zavarovanja in dostopa do javnih storitev enake pravice kot
zaposleni državljani Unije. Nova zakonodaja, ki je že usklajena s Svetom, predvideva uvedbo
enotnega dovoljenja za delo in bivanje, ki bi ga prosilec dobil po enotnem upravnem
postopku. Parlament bo direktivo sprejemal v torek.
- Obveščenost o pravicah v kazenskem postopku
Zakonodajni predlog, o katerem bo Parlament odločal v torek, predvideva, da bodo morale
biti osebe, ki so osumljene ali obtožene storitve kaznivih dejanj, takoj obveščene o svojih
procesnih pravicah v preprosto razumljivem jeziku. Prijeta ali pridržana oseba bo morala
dobiti pisno obvestilo o pravicah, med katere so poslanci dodali pravico do molka, pravico
do nujne zdravniške pomoči ter pravico do stika sorodniki. (vir:EP)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
JAVNO ZDRAVJE
Evropska komisija je za boljšo zaščito evropskih državljank in državljanov pred različnimi
nevarnostmi za zdravje in zagotavljanje v celoti usklajenega odziva v kriznih razmerah
sprejela zakonodajni predlog o ukrepih za obravnavanje resnih čezmejnih nevarnosti za
zdravje. Na podlagi izkušenj, pridobljenih v nedavnih kriznih razmerah, kot so pandemija
H1N1 v letu 2009, oblak vulkanskega pepela v letu 2010 in izbruh epidemije okužb z
bakterijo E. coli v letu 2011, namerava Komisija okrepiti ukrepe za pripravljenost na take
krizne razmere in njihovo reševanje. Biološki, kemijski in okoljski dejavniki lahko sprožijo
resne čezmejne nevarnosti za zdravje. Take nevarnosti se lahko pojavijo kot bolezni, ki se
širijo s človeka na človeka, kot so gripa, bolezni, prenosljive s hrano in vodo, kot so
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botulizem, okužbe z bakterijo E. coli, ali so posledica izrednih vremenskih razmer, kot so
vročinski vali ali hladna obdobja. V zadnji letih je Evropska unija utrpela več takih kriznih
razmer.

V predlogu Komisije so predstavljeni ukrepi za krepitev odzivanja na resne

čezmejne nevarnosti v EU, ki temeljijo na sistemu zgodnjega obveščanja in odzivanja za
nalezljive

bolezni

iz

leta

1998.

Več

informacij

je

na

voljo

na

spletni

strani:

http://ec.europa.eu/health/preparedness_response/policy/index_sl.htm.

UKREPI ZA SPODBUJANJE FINANCIRANJA SOCIALNIH PODJETIJ
Socialna podjetja so podjetja, ki imajo pozitiven družbeni vpliv in v okviru svojih
podjetniških ciljev skušajo prispevati k družbenim ciljem in ne samo povečati dobička.
Sektor socialnih podjetij v Evropi je čedalje večji in predstavlja že 10 % vseh evropskih
podjetij ter zaposluje več kot 11 milijonov ljudi. Čeprav ta podjetja pogosto prejemajo javno
podporo, so za njihovo rast še vedno ključne zasebne naložbe prek skladov, ki vlagajo v
socialne podjetnike. Takšni specializirani skladi za solidarnostne naložbe pa so redki in
premajhni. Čezmejne naložbe v takšne sklade so po nepotrebnem zapletene in drage.
Evropska komisija s predlogom uredbe polaga temelje za močan evropski trg skladov za
solidarnostne naložbe. Uvaja novo oznako „evropskih skladov za socialno podjetništvo“, da
bodo vlagatelji lahko enostavno prepoznali sklade, ki vlagajo v evropska socialna podjetja.
Pristop je enostaven: ko bodo izpolnjene zahteve iz predloga, bodo upravitelji skladov za
solidarnostne naložbe svoje sklade lahko tržili po vsej Evropi. Za pridobitev oznake bo moral
sklad dokazati, da je velik odstotek naložb (70 % vplačanega kapitala vlagateljev)
namenjenih podpori socialnih podjetij. Enotna pravila o razkritju bodo zagotavljala, da bodo
vlagatelji dobili jasne in učinkovite informacije o teh naložbah. Več informacij:
http://ec.europa.eu/internal_market/investment/social_investment_funds_en.htm.

KREPITEV POLOŽAJA EVROPE V SVETU
Evropska komisija je sprejela proračunske predloge za svoje zunanje instrumente za obdobje
2014–2020. S pomočjo teh instrumentov bo Unija lahko izpolnila svoje obveznosti na svetovni
ravni na področju boja proti revščini ter spodbujanja demokracije, miru, stabilnosti in
blaginje. Pomagala bo lahko državam v razvoju, državam v sosedstvu in državam, ki se
pripravljajo na pristop k EU. Komisija bo poskuša sredstva usmeriti tja, kjer so najbolj
potrebna in kjer bodo imela največji učinek, hkrati pa bo poskušala zagotoviti večjo prožnost,
da se bo mogoče hitro odzivati na nepričakovane dogodke. S pomočjo teh sredstev bo lahko
EU tudi okrepila svojo vlogo na svetovni ravni ter uveljavljala svoje interese in vrednote.
Proračunski predlogi podpirajo novi pristop Komisije – agendo za spremembe – da se pomoč
EU osredotoči na manjše število sektorjev, ki podpirajo demokracijo, človekove pravice in
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dobro upravljanje ter ustvarjajo vključujočo in trajnostno rast.
V skladu z novim načelom razlikovanja bo EU večji delež sredstev namenila področjem, na
katerih ima pomoč največji učinek: v regijah in državah, ki pomoč najbolj potrebujejo,
vključno z nestabilnimi državami. Države, ki imajo dovolj sredstev za razvoj, ne bodo več
prejemale nepovratne bilateralne pomoči, vendar bodo vključene v nove oblike partnerstev.
Še naprej pa bodo prejemale sredstva prek tematskih in regionalnih programov. Te ukrepe
bodo dopolnjevale različne inovativne oblike sodelovanja, na primer združevanje donacij in
posojil.

SREČANJE NA VISOKI RAVNI NA TEMO INVALIDNOSTI
Voditelji institucij Evropske unije so se prvič sestali z Evropskim invalidskim forumom, da bi
razpravljali o vprašanjih, s katerimi se sooča približno 80 milijonov invalidov v Evropi. Vsak
šesti prebivalec Evropske unije, tj. približno 80 milijonov Evropejcev, trpi za lažjo ali težjo
obliko invalidnosti. Več kot tretjina ljudi, starejših od 75 let, trpi za določeno vrsto
invalidnosti, ki jih omejuje. Te številke se bodo s postopnim staranjem prebivalstva EU
gotovo še povečale. Večina invalidov vse prevečkrat ne more v celoti sodelovati v družbi in
gospodarstvu zaradi fizičnih ali drugih ovir ter diskriminacije .Odpravljanje ovir ni samo
naloga družbe kot take, ampak lahko tudi ustvari nove priložnosti na trgu. Študija
Kraljevega nacionalnega inštituta Združenega kraljestva za slepe (Royal National Institute of
the Blind) je pokazala, da je veriga supermarketov z naložbo v višini 35 000 GBP, s katero je
svoje spletišče prilagodila invalidom, prihodke povečala za več kot 13 milijonov GBP letno.
Po ugotovitvah nemške študije pa bi dostopnejši objekti privabili tudi več invalidnih
turistov, s čimer bi se promet nemške turistične industrije povečal za 620 milijonov EUR do
1,9 milijarde EUR. Komisija je 1. in 2. decembra organizirala pomembno konferenco v okviru
evropskega dneva invalidov, ki se je osredotočila tudi na gospodarsko krizo z vidika pravic
invalidov.

Evropska

komisija

–

invalidi:

http://ec.europa.eu/justice/discrimination/disabilities/index_en.htm.

JAVNO GLASOVANJE O ELEKTRONSKIH NAČRTOVALCIH POTOVANJ
SE JE ZAČELO
Evropski državljani in državljanke so bili danes povabljeni h glasovanju za svoj najljubši
načrtovalec multimodalnih potovanj v okviru prvega evropskega natečaja za mobilnost, ki
ga je predstavil podpredsednik Komisije, komisar za mobilnost in promet Siim Kallas.
Osnovna ideja tega natečaja je povečanje ozaveščenosti državljank in državljanov in
spodbujanje razvoja integriranih načrtovalcev potovanj, zmožnih upravljanja potovanj
onstran nacionalnih meja in ki omogočajo alternativne načine prevoza. Zdaj je čas, da se
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javnost izreče o predlaganih načrtovalcih.
Zdaj mora javnost med 5. Decembrom 2011 in 13. Januarjem 2012 oddati svoj glas za enega
od 12 izbranih načrtovalcev. Hkrati bo strokovna žirija natančno preučila predložene ideje.
Podpredsednik Kallas bo na slovesnosti februarja 2012 razglasil zmagovalce v vsaki
kategoriji. Za nagrado bodo zmagovalci v vsaki kategoriji povabljeni, da na prihodnjem
svetovnem kongresu o inteligentnih transportnih sistemih, ki bo na Dunaju od 22. do 26.
Oktobra 2012, predstavijo svoje ideje in rešitve na stojnici Komisije.
Posodobljena spletna stran o natečaju (www.eujourneyplanner.eu) vsebuje tako seznam
načrtovalcev, za katere se glasuje, kot celoten seznam načrtovalcev potovanj in idej, ki so bili
predloženi Komisiji v okviru natečaja.
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