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NOVIČKE SOS
INFORMATIVNI POSVET GLEDE ZAKONA O POGOJIH ZA IZVEDBO
UKREPA ODPUSTA DOLGOV
Skupnost

občin

Slovenije

je

v

sodelovanju z Ministrstvom za delo,
družino, socialne zadeve in enake
možnosti (MDDSZ), dne 28.7.2015
izvedla informativni posvet v zvezi z
Zakonom o pogojih za izvedbo ukrepa
odpusta dolgov.
Ministrica dr. Anja Kopač Mrak in
državna sekretarka Martina Vuk sta
uvodoma predstavili projekt pomoči najšibkejšim in spletno stran projekta www.paketpomoci.si ter
skupaj s sodelavci odgovarjali na vprašanja udeležencev v zvezi z Zakonom.
Predstavniki ministrstva so posebej poudarili, da je odpis dolgov v tej obliki enkraten dogodek.
Hkrati pa s tem ukrepom ne želijo spodbujati kulture neplačevanja, zato so tudi jasno določili kriterije
za odpis.
Izpostavljeno je bilo, da po veljavnem Zakonu občine niso upniki in ne odpisujejo dolgov.
Podpisnice Sporazuma o izvedbi odpusta dolgov so kot ustanoviteljice vrtcev in osnovnih šol. Občine
tako ne bodo sprejemale vlog za odpust dolga, ampak bodo dolžniki izpolnjen ustrezen obrazec za
odpis dolga naslovili direktno na upnika oziroma podpornika sporazuma (na primer na vrtec,
osnovno šolo). Obrazci bodo dostopni na spletnem mestu in na centrih za socialno delo, Rdečem
križu, Karitas in Zvezi prijateljev mladine Slovenije od 3. avgusta 2015. V kolikor bo upnik odobril
odpis dolga, bosta upnik in dolžnik sklenila dogovor o odpisu dolga, v katerem se bosta dogovorila
tudi o višini dolga, ki se bo odpisal. Predstavniki ministrstva so povedali, da bodo na vrtce in osnovne
šole poslali tudi pojasnila s podrobnimi informacijami.
Vprašanja udeležencev so se nanašala predvsem na postopke izvedbe odpusta dolgov in pojasnila
glede:


vrste dolgov kateri se odpisujejo (dolg, ki je nastal do 30. 12. 2013 – torej je na dan 31.12.2014
zapadel za več kot 12 mesecev, ter za katerega obstaja izvršilni naslov ali verodostojna listina),



v kakšni meri občina sama določa postopke (ali z določanjem skupne višine odpusta dolgov
ali za posamezni odpis; v kolikor se določi zgornji limit, je smiselno določiti kot kriterij za
odpis dolga tudi vrstni red vloženih prošenj do porabe sredstev),



kako bodo zavodi dostopali do podatkov (ne)upravičencev po Zakonu (MDDSZ bo
zagotovil posebno spletno aplikacijo, kjer bo baza podatkov - zavod, ki bo podpisal sporazum
bo pridobil šifro za dostop oz. vpogled v bazo, na podlagi oddane vloge posameznika),
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vloge ustanovitelja, npr. če so 4 občine soustanoviteljice vrtca (podpis sporazuma vseh
ustanoviteljev),



časovni roki (odpis dolgov pri podpornikih projekta bo potekal od 3. avgusta 2015 do 31.
oktobra 2015; dogovori za odpust morajo biti sklenjeni do 31. januarja 2016),



kdo so podpisniki sporazuma (najdete jih na tem seznamu, ki se sproti posodablja),



katere dolgove bo odpisoval FURS (FURS bo dolžnikom odpisoval neplačane davčne
obveznosti (dohodnina, upravne in sodne takse ter zamudne obresti in stroške povezane s
temi dajatvami) do zneska 50 €, ki se nanašajo torej izključno na prihodek države, ne pa za
občine torej ne bo odpisovala tistih, ki se nanašajo na izvirni prihodek občin).…



Več informacij najdete na strani www.paketpomoci.si, za dodatne informacije pa lahko
pokličete tudi na številko 080 2002 vsak delavnik od 9.00 do 15.00 ure.

Udeležencem posveta se zahvaljujemo za udeležbo, vsem tistim, ki se posveta niste udeležili pa
sporočamo, da SOS in MDDSZ načrtujemo izvedbo še enega posveta na to temo, ki bo v prvi polovici
meseca septembra. (ab)

SREČANJE NA TEMO DEMONSTRACIJSKEGA PROJEKTA PAMETNIH
MEST IN PAMETNIH OMREŽIJ V SLOVENIJI
Dne 29.7.2015 je potekalo srečanje na temo demonstracijskega projekta pametnih mest in pametnih
omrežij v Sloveniji, katerega se je udeležila tudi predstavnica SOS in je bilo organizirano s strani
MGRT, agencije SPIRIT, Ministrstva za infrastrukturo ter Gospodarske zbornice Slovenije. Konec leta
2014 se je v Sloveniji začelo izvajanje študije izvedljivosti slovensko-japonskega demonstracijskega
projekta na področju pametnih skupnosti in pametnih omrežij. Pametna omrežja, ki so nadgradnja
obstoječega elektroenergetskega omrežja, so trajnostna rešitev in pomemben prispevek k zanesljivosti
oskrbe z električno energijo.
Kakor so predstavniki ministrstev poudarili, potrebujejo ponudniki tehnoloških rešitev poligon v
realnem okolju, kjer bodo lahko preizkusili svoje rešitve, jih dodelali, pridobili reference in izdelali
poslovni model. Uspešna demonstracija in pridobitev referenc sta ključnega pomena za nastop in
trženje na globalnih trgih, kar je glavni cilj demonstracijskega projekta. V projektu bo v okviru
začrtanih vsebin imelo možnost sodelovati vsako podjetje, ki ima ustrezne tehnološke rešitve. Končni
uporabniki tehnologij so primarni uporabniki rezultatov demonstracijskega projekta. V projektu pod
pojmom končnih uporabnikov smatrajo

elektrodistribucijska podjetja,

sistemska operaterja

distribucijskega in prenosnega omrežja, odgovornega bilančne skupine in mesta oz. lokalne skupnosti,
ki v sklopu projekta lahko nudijo infrastrukturi in seveda dostop do končnih uporabnikov. Končni
uporabniki so ponudniki demonstracijskega poligona in prvi razsodnik o uspešnosti poslovnih
modelov posameznih rešitev. Če bodo rešitve uporabne za slovenske uporabnike, je zelo verjetno, da
bodo uporabne tudi za uporabnike na globalnih trgih. Vsi deležniki na slovenski strani bodo morali
seveda sodelovati tudi s partnerji na japonski strani projekta in sicer že v sami fazi zasnove in kasneje
v izvedbeni fazi. V okviru rešitev upravljanja s porabo je cilj nizkoogljični produkt za optimizacijo
delovanja omrežja na nivoju lokalne skupnosti na osnovi aktivnega vključevanja odjema.
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Koncepti postavljajo odjemalca (oz. skupino odjemalcev, lokalne skupnosti itd.) v aktivno vlogo in
spodbujajo njegovo proaktivno obnašanje. Analizira se tudi konkurenčnost virtualne elektrarne in
bilančnih skupin na osnovi aktivnega vključevanja odjema pri izravnavanju sistema. Rezultati bodo
tvorili osnovo za oblikovanje koncepta in poslovnega modela za aktivno vključevanje odjema na
osnovi avtomatskega trgovanja z energijo, s poudarkom predvsem na tehnično-ekonomskem in
regulatornem področju uporabe aktivnega odziva odjema. Končni cilj vpeljave aktivnega vključevanja
odjema (po končanju pilotnega projekta) je razbremenjevanje omrežja.
Potrebna sredstva, ki naj bi jih za potrebe demonstracijskega projekta zagotovila država, so
predvidena tudi iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014 – 2020. Hkrati so
na ministrstvu, v sodelovanju s predstavniki Slovenske tehnološke platforme za pametna omrežja,
aktivni pri iskanju drugih virov financiranja. Ministrstvo si v trenutni fazi prizadeva predvsem za
spodbudo gospodarstvenikom in distributerjem za sodelovanje v obliki oblikovanja konzorcija ter
omogočanju zakonodajnega okvirja za lažjo izvedbo projekta (sprejem pametne specializacije in
novele ZJN). Projekt naj bi se namreč pričel v začetku leta 2016. (bh)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK OCENE TVEGANJA ZARADI ŽLEDA
V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli Oceno tveganja zaradi žleda. Uprava RS za zaščito in
reševanje jo je pripravila na podlagi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne
zaščite. Vljudno vas prosimo, da morebitna mnenja in predloge v zvezi s vsebino osnutka Ocene
tveganja zaradi žleda posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 5. avgusta.

NAČRT NAMAKANJA DO LETA 2020
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je 10. 7. 2015 na spletni strani ministrstva objavilo
osnutek besedila Načrta razvoja namakanja in rabe vode za namakanje v kmetijstvu do leta 2020 (v
nadaljevanju: Načrt) in Programa ukrepov za izvedbo načrta razvoja namakanja in rabe vode za
namakanje v kmetijstvu do leta 2020. Dokument je sestavljen iz dveh delov, in sicer Načrta in
Programa.
Pripombe in predloge s pripisom "Načrt namakanja do leta 2020" na osnutek Načrta in Programa
posredujte do 8. 8. 2015 na elektronski naslov: gp.mkgp@gov.si ali na naslov: Ministrstvo za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
ROMSKI SKUPNOSTI V RS (ZROMS-1A)
Skupnost občin Slovenije vas obvešča, da je Državni zbor oddal Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o romski skupnosti v Republiki Sloveniji v mnenje občinskim svetom ter
županjam in županom občin in mestnih občin.
Predlog poslancev vključuje spremembe 1. člena (dodaja se pojem sintska skupnost), 6. člena (uvaja
tripartitno, po številu članov neomejeno sestavo vladnega posebnega delovnega telesa), 10. in 11.
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člena (sestava, naloge, statut in poslovnik Sveta romske skupnosti) ter 5. člena. Spreminja se dikcija 5.
člena, ki jasneje določa pristojnosti občin in države pri zagotavljanju ustreznih bivalnih razmer
pripadnikom romske skupnosti.Predlaga se uvedbo novega člena 5. a, ki ureja nadomestno ukrepanje
države v primeru neizvajanja izvirne pristojnosti občin, na območju katerih so naselja oziroma deli
naselij z večinsko romskih prebivalstvom.
Ker so spremembe in dopolnitve zakona manj zahtevne, so vlagatelji predlagali skrajšan postopek
obravnave. Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe posredujete do vključno petka, 10.
avgusta 2015 na naslov info@skupnostobcin.si.

RESOLUCIJA NACIONALNEGA PLANA ZDRAVSTVENEGA VARSTVA
2015 DO 2025 (RESNPZV)
Skupnost občin Slovenije obvešča, da je v javni razpravi predlog Resolucije nacionalnega plana
zdravstvenega varstva 2015 do 2025 (ResNPZV). Dokument predstavlja za razvoj zdravstva v
Sloveniji v naslednjih desetih letih in ohranja vizijo kakovostnega in vsem dostopnega javnega
zdravstva. V središče postavlja uporabnika in izvajalca ter si v predvidenih ukrepih prizadeva za:
boljše zdravje in blagostanje za vse; zmanjšanje neenakosti v zdravju; optimizacijo zdravstvene oskrbe
v smislu dostopnosti do enako kakovostne in varne oskrbe; uspešnost zdravstvenega sistema ob večji
pravičnosti ter ohranjanju solidarnosti; finančno vzdržnost zdravstvenega sistema.
Vljudno vas naprošamo, da nam vaše pripombe, stališča in mnenja na predlog resolucije posredujete
najkasneje do petka, 14.8.2015 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O DIMNIKARSKIH STORITVAH
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor v javno obravnavo posredovalo predlog Zakona
o dimnikarskih storitvah. S sprejemom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1F) se sedanja ureditev
izvajanja dimnikarskih storitev ohranja zgolj do 31. 12. 2015, ko se bo prenehala izvajati kot obvezna
državna gospodarska javna služba. Mnenje MOP je, da je za zagotovitev javnega interesa na področju
izvajanja dimnikarskih storitev tudi v prihodnje potrebna regulacija tega področja, zaradi česar je
potrebno sprejeti nov Zakon o dimnikarskih storitvah, ki bo urejal to vsebino.
MOP je na svoji spletni strani objavilo, da cilji izvajanja storitev ostajajo javni interes, ki je izražen v
skrbi za varstvo okolja, zdravja in premoženja ljudi, požarni varnosti, kot tudi energetski učinkovitosti
malih kurilnih naprav. Predlagana ureditev temelji na licenčnem sistemu, tako da je njena
najpomembnejša novost možnost proste izbire izvajalca dimnikarskih storitev. Uporabnik bo z
dimnikarsko družbo podpisal izjavo o izbiri izvajalca, ki bo pripomogla k večji preglednosti in
varnosti obeh. Licenco bo dimnikarju podeljevalo (in odvzemalo) Ministrstvo za okolje in prostor.
Licenca ne bo krajevno (veljala bo za celotno področje RS) in ne časovno omejena (trajna), cena
izvajanja storitev pa bo maksimirana.
Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše pripombe in predloge na predlog zakona najkasneje
do četrtka, 20.8.2015 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si zaradi uskladitve pripomb občin
članic SOS.
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POVPRAŠEVANJE
ZAKLJUČENO

ORGANIZIRANOST KRAJEVNIH SKUPNOSTI
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, po posredovanju vprašanja v zvezi z
organiziranostjo krajevnih skupnosti. Občina ima namen reorganizirati delo - administrativno
podporo krajevnim skupnostim, zato jih je zanimalo naslednje:
1.

Koliko krajevnih skupnosti imate v vaši občini?

2.

Ali imate izključno za delo na krajevnih skupnostih zaposlenega javnega uslužbenca in če je
odgovor da, koliko krajevnih skupnosti pokriva?

3.

Kakšne so delovne obveznosti na delovnem mestu koordinatorja za KS? Ali se udeležuje vseh
svetov KS in pripravlja zapisnike sej, ali posamezni sveti takšno delo organizirajo sami?

4.

Na kakšen način KS črpajo sredstva iz proračuna in kakšen nadzor nad porabo sredstev
izvajate?

5.

Ali posamezne naročilnice podpisujejo predsedniki KS ali župani?

Vsem občinam, ki ste se odzvale na naše povpraševanje se iskreno zahvaljujemo.
Prejete odgovore občin si lahko prebetete TUKAJ.

DOGODKI SOS
23.9./ IGRIFIKACIJA V TURIZMU – KONFERENCA O SODOBNIH
PRAKSAH ZA ANGAŽIRANJE OBISKOVALCEV,GOSTOV IN TURISTOV
Zavod Martin Krpan, Skupnost občin Slovenije in strokovnjaki za doživljajski turizem iz Slovenije in
tujine pripravljajo zanimiv izobraževalni dogodek, ki ima tri cilje:
predstaviti nove metode in prakse ustvarjanja turističnih doživetij, oplemenitenja podcenjenih nepremičnin
pripraviti ideje in projekte za naslednjo finančno perspektivno EU (področje: turizem,
lokalna dediščina, podjetništvo …)
mreženje z ljudmi in s tem priložnost za preboj slovenskega turizma
KDAJ: sreda, 23. september 2015; med 8:30 in 15:00
KJE: Orehov gaj, Ljubljana, Slovenija
Predstavitvena brošura ”Igrifikacija v turizmu – Sodobne prakse za angažiranje obiskovalcev, gostov
in turistov”
GOVORNIKI:


Claus Raasted – človek, ki kupuje grad



Paul Bulencea – avtor knjige Igrifikacija v turizmu



Žiga Novak – so-ustanovitelj Orehovega gaja



Dr. Kaja Širok – direktorica Muzeja novejše zgodovine.
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KAJ SPLOH JE IGRIFIKACIJA (ang. gamification): globalni trend, ki zakonitosti in metode igre
prenaša na drugo področje, sicer nepovezanim z igro. Je odličen način spreminjanja zgodb v doživetja
in bolj intenzivnega vpletanja ljudi v
INVESTICIJA ZA UDELEŽBO: za člane Skupnosti občin Slovenije 190 € + ddv (redna cena: 290 € +
ddv)
Priporočamo zgodnjo prijavo, saj je število mest na dogodku omejeno na 40. Prijavnica – igrifikacija v
turizmu 23. 9 . 2015

DOGODKI DRUGIH
26.6.-29.9./ JADRANSKE IGRE
Tudi letos bodo od 6. junija 2015 do 19. septembra 2015 potekale Jadranske igre.
Jadranske igre so športno-zabavna prireditev, ki se prireja v poletnih mesecih s ciljem obogatiti
turistično ponudbo in spodbuditi tekmovanje in druženje med mesti in državami. Šesta sezona te
manifestacije se začne. Del iger bodo sestavljale tudi Jadranske igre Junior, na katerih bodo tekmovali
otroci stari od 8 do 12 let.
Datume tekmovanj, lokacije, prijavnico in dodatne informacije najdete na tej POVEZAVI.

17.9. – 18.9./ 5. PROBLEMSKA KONFERENCA KOMUNALNEGA
GOSPODARSTVA
17.09.2015 bo potekala 5. Problemska konferenca komunalnega gospodarstva v Kongresnem centru
Rogaška Slatina. Na letošnji dvodnevni Konferenci komunalnega gospodarstva bodo kot predavatelji
sodelovali številni ugledni strokovnjaki, predstavniki komunalnih podjetij in občin ter snovalci
komunalne politike. Obetajo se kritični pogledi in prodorna razmišljanja o tem, koliko smo družbeno
odgovorni. Prvi dan konference bo z različnih zornih kotov osvetljena družbena odgovornost in
strokovnjaki bodo poskušali odgovoriti na vprašanje, kako vzpostaviti odgovoren odnos do okolja,
lokalne skupnosti, zaposlenih in potrošnikov ter vgraditi koncept družbene odgovornosti v strategijo
poslovanja komunalnih podjetij. Drugi dan konference pa bodo potekali štirje vzporedni tematski
sklopi (Ekonomski vidiki izvajanja gospodarskih javnih služb; Oskrba s pitno vodo; Odvajanje in
čiščenje odpadne vode; Ravnanje z odpadki), ki bodo obravnavali družbeno odgovoren način
izvajanja komunalnih storitev ter primere odgovornih praks do zaposlenih, okolja in družbene
skupnosti. Vsi zainteresirani lahko prejmete več informacij na spletnem mestu konference.

22.9./ BREZPLAČNO USPOSABLJANJE O ZEJN
22. septembra 2015 bo v okviru projekta GPP 2020 izvedeno tretje in hkrati zadnje brezplačno
usposabljanje za javne naročnike. Usposabljanje traja med pet in sedem ur (odvisno od potreb
naročnikov) in okvirno zajema splošen pregled stanja na področju ZeJN, prepoznavanje okoljskih
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vplivov posameznih izdelkov, storitev ali gradnje, izračun CO2 prihranka iz konkretnega zelenega
javnega naročila ter konkretne primere izvedenih ZeJN.
Prijavite se lahko preko spletne prijavnice.
Vaše pripombe, mnenja in predloge o tem kaj pričakujete od tovrstnega usposabljanja (ne glede na to,
ali se boste prijavili na to usposabljanje ali ne) lahko sporočite najkasneje do 4. septembra na e-naslov
info@umanotera.org, da morebiti kakšno vsebino še vključijo v program.

12. – 18.10./ EVROPSKI TEDEN LOKALNE DEMOKRACIJE
Obveščamo vas, da tudi letos Svet Evrope organizira Evropski teden lokalne demokracije, ki bo od 12.
do 18. oktobra. Več o dogodku lahko preberete tukaj.
Hkrati vas prosimo, da nas občine po dogodku obvestite o tem ali ste se aktivno vključile v to
vseevropsko dogajanje.

21. in 22.10/ KONFERENCA EUROPCOM 2015
V Bruslju bo 21. in 22. oktobra letos potekala 6. evropska konferenca za javno komuniciranje. Letošnja
osrednja tema omenjene konference se osredotoča
zlasti na jasno komunikacijo v smislu učinkovite in
pregledne komunikacijske strategije EU, s čimer se
sicer ukvarja lokalno občinstvo. Zainteresirani
udeleženci se lahko na konferenco prijavijo
najkasneje en teden pred pričetkom, torej do 15.
oktobra.
Konferenca EuroPCom je zasnovana na iniciativo Odbora Regij, v sodelovanju z Evropskim
parlamentom, Svetom EU, Evropsko komisijo ter Evropskim ekonomsko-socialnim odborom.
Več informacij o konferenci lahko preberete tukaj.

MESEC PROSTORA
Vabimo vas, da se v oktobru pridružite pri obeležitvi Meseca
prostora 2015. Osrednja tema Meseca prostora 2015 bo tokrat
namenjena prostorskemu razvoju urbanih območij. S sloganom
»Mesta v prostoru – prostor v mestih« želimo izpostaviti in
opozoriti na vlogo mest in urbanih območij v širšem prostoru na
eni strani ter vlogo mestnega prostora za kakovost življenja na
drugi strani.
Na Ministrstvu za okolje in prostor trenutno potekajo aktivnosti na področju teritorialnega dialoga z
mesti in priprave trajnostnih razvojnih strategij (TUS) ter prenove SPRS. V sklopu omenjenih
aktivnosti bo ministrstvo v Mesecu prostora 2015 organiziralo nekaj dogodkov, ki bodo podrobneje
predstavljeni v septembru.
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Mesec prostora 2015 je odlična priložnost za nevladne organizacije, društva, izobraževalne ustanove,
lokalne skupnosti in drugih organizacije, da v svojih občinah, mestih in naseljih organizirajo dogodke,
ki izpostavljajo vlogo mest v regionalnem razvoju, v obmejnih, gorskih, podeželskih območjih ali v
čezmejnem prostoru, poudarjajo vlogo prostora za kakovost življenja v mestih ali pa se navezujejo na
teme, ki jih bodo Združeni narodi objavili ob praznovanju Svetovnega dne Habitata (5. 10. 2015) in
Svetovnega dne mest (31. 10. 2015).
Vabimo vse, ki nameravate v navedenem času organizirati dogodke, da se pridružite Mesecu prostora
2015 in sporočite načrtovane aktivnosti na naslov prostor.mop@gov.si. Ministrstvo bo dogodke
združilo pod okrilje Meseca prostora 2015 ter poskrbelo za skupno promocijo. Program vseh
dogodkov bo objavljen na naslovu: http://www.mop.gov.si/si/mesec_prostora_2015/.
Več informacij o Svetovnem dnevu Habitata in Svetovnem dnevu mest je na voljo na spletnem
naslovu: http://unhabitat.org/events-3/.

48. SEJA VLADE
RAZREZ PRORAČUNSKIH IZDATKOV
Vlada Republike Slovenije je sprejela razrez proračunskih odhodkov za pripravo predlogov državnih
proračunov za leti 2016 in 2017.
Predloga proračunov za leti 2016 in 2017 zaznamujeta nižji načrtovani ravni prihodkov, kar je
predvsem posledica nižjih pričakovanih prihodkov iz EU skladov in nižjih nedavčnih prihodkov,
medtem ko raven domačih davčnih prihodkov v obeh letih raste. Značilnost predlaganih proračunov
je, da nista več usmerjena tako izrazito investicijsko, kot sta bila proračuna 2014 in predvsem 2015.
Raven investicij v omenjenih letih je bila izrazito visoka zaradi dejstva, da se 31. 12. 2015 zaključuje
obdobje upravičenih stroškov financiranja finančne perspektive 2007 – 2013, predvidena raven
investicijskih odhodkov v 2016 in 2017 se vrača na raven leta 2013.
Proračunski uporabniki imajo do 21. avgusta čas, da pripravijo svoje finančne načrte, Vlada RS pa bo
končni predlog proračunov za leti 2016 in 2017 obravnavala in sprejela predvidoma na seji 17. 9.
2015. (Vir: Vlada RS, ab)

UREDBA O DOPOLNILNIH DEJAVNOSTIH NA KMETIJI
Vlada RS je izdala Uredbo o dopolnilnih dejavnostih na kmetiji. V Uredbi so določene oblike povezave
med osnovno kmetijsko pridelavo in dopolnilno dejavnostjo. Zahtevajo se minimalni deleži domačih
pridelkov ali izdelkov pri predelavi ali porabi v turizmu na kmetiji. Potrošnikom se omogoča izbiro
kmetijskih izdelkov, ki so narejeni iz surovin s slovenskih kmetij.
Uredba prinaša pomembne administrativne poenostavitve za kmete. Ukinja se vodenje posebnih
evidenc za opravljanje dopolnilnih dejavnosti. Novost v uredbi so dejavnosti s področja celodnevnega
in dnevnega varstva odraslih in starejših na kmetijah. Na kmetiji se bo izvajal le del dejavnosti prebivanje, hrana. Zdravstvena oskrba pa se bo izvajala v okviru javne mreže. Starejši s podeželja, kjer
je slabša pokritost javne mreže in so bolj navezani na domači kraj, se bodo lahko odločili za nastanitev
na bližnji kmetiji namesto v domu za ostarele. (Vir: Vlada RS, ab)
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ZAKON O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE
Sprejem sprememb in dopolnitev Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije (ZIPI) je potreben
zaradi izpolnitev zahtev iz poizvedovalnega postopka Evropske komisije (EU Pilot).
Z zakonom o spremembah in dopolnitvah se odpravljajo neskladnosti oziroma nepravilnosti:
določitev pogojev za zbirke prostorskih podatkov, ki jih zajema ZIPI; opredelitev omrežnih storitev;
zagotavljanje povezave v državno komunikacijsko omrežje; ureditev omejitev javnega dostopa;
ureditev souporabe podatkov in storitev; dopolnitev spremljanja vzpostavitve in uporabe nacionalne
infrastrukture za prostorske informacije. (Vir: Vlada RS, ab)

STRATEGIJA RAZVOJA PROMETA V REPUBLIKI SLOVENIJI
Vlada RS je sprejela Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji in Okoljsko poročilo za celovito
presojo vplivov na okolje za Strategijo. Vlada RS je naložila Ministrstvu za infrastrukturo, da v roku
enega leta pripravi operativni načrt za izvajanje Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji.
Ob upoštevanju sedanjega gospodarskega in finančnega stanja v Sloveniji ter priporočil okoljskega
poročila za celovito presojo vplivov na okolje je pri vsakem infrastrukturnem ukrepu v Strategiji
navedeno splošno priporočilo, da naj se pri izvedbi najprej preuči možnost doseči primerne učinke na
obstoječi infrastrukturi (z nadgradnjami, rekonstrukcijami, posodobitvijo …). Če se pokaže, da to ni
mogoče, pa naj se delno ali v celoti določijo novi poteki oz. trase. Strategija ugotavlja, da je to s stališča
gospodarnosti nujno, saj morajo projekti slediti ukrepom iz strategije, predvsem pa morajo rešitve
temeljiti na stvarnih problemih in preverljivih potrebah. Priprava in sam izbor ustreznega projekta
morata biti utemeljena z analizo stroškov in koristi ob upoštevanju okoljskih omejitev, varnosti
prometa in socialni sprejemljivosti.
V Strategiji razvoja prometa v RS je predviden tudi nadzor spremljanja izvajanja ukrepov tako s
stališča njihovega vpliva na okolje kot vpliva na samo področje prometa (oskrba gospodarstva,
mobilnost prebivalstva, stroški, …).Za učinkovitejšo izvajanje Strategije pa bo pripravljen tudi
operativni načrt, ki bo določil podrobnejše aktivnosti, finančne vire, nosilce in terminski plan za njeno
izvajanje. ( Vir: Vlada RS, ab)

POGAJANJA Z REPREZENTATIVNIMI SINDIKATI JAVNEGA SEKTORJA
Vlada RS se je seznanila s stališči sindikatov javnega sektorja do Izhodišč za pogajanja z
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja o izboljšavah plačnega sistema javnega sektorja, odpravi
anomalij in politiki plač v obdobju 2016-2020 ter Izhodišč za pogajanja z reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja o ukrepih na področju obsega sredstev za plače in druge stroške dela v letu 2016, ki
jih je Vlada RS sprejela 17.6.2015. (Vir: Vlada RS, ab)
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UREDBA O VRSTI DEJAVNOSTI IN NAPRAV, KI LAHKO POVZROČAJO
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA
Uredba določa monitoring stanja podzemnih vod najmanj enkrat na 10 let in monitoring stanja tal
najmanj enkrat na 5 let. Če dejavnost vključuje uporabo, proizvodnjo ali izpust zadevnih nevarnih
snovi (tj. nevarnih snovi, ki lahko povzročijo onesnaženje tal in podzemnih vod) ter ob upoštevanju
možnosti onesnaženja tal in podzemnih vod na območju naprave, mora upravljavec predložiti
izhodiščno poročilo, s katerim bo omogočena količinska primerjava stanja onesnaženja tal in
podzemnih vod po dokončnem prenehanju dejavnosti ter povrnitev v zadovoljivo stanje kakovosti tal
in podzemnih vod. Dodane so nove dejavnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega - uplinjanje in utekočinjanje premoga in drugega goriva; proizvodnja magnezijevega
oksida; nekatere dejavnosti odstranjevanja ali predelave nevarnih odpadkov; sežiganje in sosežiganje
nenevarnih odpadkov; nekatere dejavnosti odstranjevanja in predelave nenevarnih odpadkov;
proizvodnja lesnih kompozitov; zajemanje tokov CO2 z namenom geološkega shranjevanja; zaščita in
ohranjanje lesa in gozdnolesnih proizvodov (sortimentov) s kemikalijami ter neodvisno upravljano
čiščenje odpadne vode.
Uredba določa tudi obveznosti upravljavca, zlasti glede pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprav, v katerih potekajo dejavnosti (iz priloge 1), obveznosti v zvezi z obratovalnim
monitoringom in poročanjem o njegovih rezultatih, obveznosti glede tehničnih ukrepov za
preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode, priprave izhodiščnega poročila in druge
obveznosti, na primer uporaba najboljših razpoložljivih tehnik pri načrtovanju naprave in njene večje
spremembe. Vsi upravljavci, ki na območju naprave skladiščijo, uporabljajo, proizvajajo ali izpuščajo
zadevne nevarne snovi, morajo izdelati oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode, katere del
je tudi poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode.
Če letna prisotnost teh snovi na območju naprave presega količinski prag (priloga 3), pa morajo
izdelati tudi izhodiščno poročilo (priloga 4). (Vir: Vlada RS, ab)

UREDBA O POSEGIH V OKOLJE, ZA KATERE JE TREBA IZVESTI
PRESOJO VPLIVOV NA OKOLJE
Pri spremembi uredbe gre večinoma za tehnične popravke na podlagi pobud Agencije RS za okolje, ki
so potrebni za njeno učinkovito izvajanje. Spreminjajo se opisi nekaterih posegov v okolje, briše
zahteva za izvedbo predhodnega postopka v primeru vseh projektov, sofinanciranih s strani EU,
popravlja obrazec vloge za začetek predhodnega postopka in odpravlja nekatere strokovne in
jezikovne napake. (Vir: Vlada RS, ab)

UREDBA O RAVNANJU Z EMBALAŽO IN ODPADNO EMBALAŽO
Z Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo se na
novo ureja obseg določanja deležev prevzemanja odpadne embalaže, ki je komunalni odpadek pri
izvajalcih javne službe za tekoče koledarsko leto, in sicer tako, da deleže (za papir, steklo, plastiko in
kovine (mešana embalaža) ter les) določi vlada s sklepom do 30. junija tekočega koledarskega leta po
metodologiji iz priloge, ki je del te uredbe (delež prevzemanja odpadne embalaže iz posameznega
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embalažnega materiala, ki ga mora posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo prevzeti od
vsakega izvajalca javne službe v tekočem koledarskem letu = masa embalaže iz posameznega
embalažnega materiala, za katero je posamezna družba za ravnanje z odpadno embalažo zagotavljala
ravnanje v prvem četrtletju tekočega koledarskega leta / skupna masa embalaže iz posameznega
embalažnega materiala, za katero so ravnanje v prvem četrtletju tekočega koledarskega leta
zagotavljale vse družbe za ravnanje z odpadno embalažo. (Vir: Vlada RS, ab)

UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Vlada Republike Slovenije je izdala Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v
javnem sektorju.
Temeljni cilj predloga spremembe uredbe je uskladiti rok, ko naj bi veljale nove uvrstitve delovnih
mest direktorjev v plačne razrede z rokom, ko javni uslužbenci pridobijo pravico do plače v skladu
višjim plačnim razredom zaradi izvedenih napredovanj v višji plačni razred, naziv ali višji naziv v letu
2015. Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto 2015 določa,
da javni uslužbenci in funkcionarji, ki v letu 2015 napredujejo v višji plačni razred, naziv oziroma višji
naziv, pridobijo pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim
nazivom s 1. decembrom 2015. (Vir: Vlada RS, ab)

IZVRŠEVANJE PRORAČUNA V OBDOBJU JANUAR – JUNIJ 2015
Vlada Republike Slovenije je sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto
2015 v obdobju januar - junij 2015.
Ob ocenah gibanja prihodkov (8.554,7 mio EUR) in odhodkov (9.933,7 mio EUR) bi primanjkljaj
državnega proračuna po denarnem toku ob koncu leta 2015 dosegel 1.379,1 mio EUR ali 3,6 % BDP,
kar je v skladu s primanjkljajem, zastavljenim v rebalansu 2015.
Ob upoštevanju navedene ocene možnega primanjkljaja državnega proračuna do konca leta 2015 se
ocenjuje, da primanjkljaj celotnega sektorja države, izkazan po metodologiji ESA-2010 (po
obračunskem načelu) naj ne bi presegel napovedanih 2,9 % bruto domačega proizvoda, kot izhaja iz
dopolnjenega Programa stabilnosti. (Vir: Vlada RS, ab)

STANJE NADZORA JAVNIH FINANC V RS ZA LETO 2014
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s Poročilom o stanju notranjega nadzora javnih financ v
Republiki Sloveniji za leto 2014.
Poročilo povzema realizacijo ciljev postavljenih v strategiji razvoja notranjega nadzora javnih financ
za obdobje 2011 – 2015. Na podlagi analize izjav predstojnikov o oceni notranjega nadzora javnih
financ ter analize anketnih vprašalnikov in letnih poročil notranjerevizijskih služb in zunanjih
izvajalcev je predstavljeno stanje notranjega nadzora javnih financ v letu 2014. Sledijo informacije o
opravljenih aktivnostih Urada RS za nadzor proračuna. Poročilo je sklenjeno z analizo sistemskih
neučinkovitosti in predlogi ukrepov za njihovo izboljšanje. (Vir: Vlada RS, ab)
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STANJE IN GIBANJE DAVČNEGA DOLGA V PRVI POLOVICI LETA 2015
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s poročilom o stanju in gibanju davčnega dolga po stanju na
dan 30. junija 2015.
Na dan 30. 6. 2015 znaša davčni dolg 1.401.045.160 EUR. Davčni dolg je sestavljen iz aktivnega dolga v
višini 777.202.261 EUR (55,5 odstotka) in pogojno izterljivega dolga v višini 623.842.899 EUR (44,5
odstotka).
Največji delež davčnega dolga pripada proračunu države, in sicer 66,9 odstotka. Sledi blagajna
Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje z 20,4-odstotnim deležem, blagajna Zavoda za
zdravstveno zavarovanje z 9,8-odstotnim deležem ter proračuni občin z 2,9-odstotnim deležem dolga.
(Vir: Vlada RS, ab)

STRATEGIJA RAZVOJA JAVNE UPRAVE ZA OBDOBJE 2015 - 2020
Vlada Republike Slovenije je sprejela Dvoletni akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave za
obdobje od leta 2015 do 2016.
Dvoletni akcijski načrt izvedbe Strategije razvoja javne uprave za obdobje od 2015 do 2016 predstavlja
izvedbeni akt omenjene strategije ter pomeni operacionalizacijo strateških ciljev po vsebinskih sklopih
in je pripravljen v sodelovanju z nosilci posameznih vsebin po sedmih poglavjih:
1.

Učinkovita organiziranost,

2.

Učinkovita uporaba virov,

3.

Izboljšanje zakonodajnega okolja,

4.

Odprto in transparentno delovanje z ničelno toleranco do kršitve integritete v javnem
sektorju,

5.

Sistem vodenja kakovosti v javni upravi,

6.

Posodobitev inšpekcijskega nadzora,

7.

Učinkovita informatika, dvig uporabe e-storitev in interoperabilnost informacijskih rešitev.
(Vir: Vlada RS, ab)

STANJE NA PODROČJU ENERGETIKE V LETU 2014
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o stanju na področju energetike v letu 2014, ki ga je sprejel Svet
Agencije za energijo na 4. izredni seji dne 30.6.2015.
Agencija za energijo v svojem Poročilu ugotavlja, da je v letu 2014 energetsko področje zaznamovalo
sprejetje novega Energetskega zakona, ki je začel veljati 22. marca. Agencija tudi ugotavlja, da
slovenski energetski trg dobro deluje in je uspešno integriran v skupni notranji energetski trg EU.
Poraba električne energije je leta 2014 ostala na enaki ravni kot leto prej, poraba zemeljskega plina pa
se je zmanjšala. Cene energentov, tako električne energije kot zemeljskega plina, so bile rekordno
nizke. Celotno Poročilo najdete tukaj.(Vir: Vlada RS, ab)
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NACIONALNA AGENCIJA RS ZA KAKOVOST V VISOKEM ŠOLSTVU
Vlada RS je sprejela Sklep o spremembi Sklepa o ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije
za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS).
Upoštevajoč prejeto mnenje Računskega sodišča in Službe Vlade Republike Slovenije za zakonodajo, s
katerima je bilo ugotovljeno neskladje v določbah prvega in drugega odstavka 26. člena Sklepa o
ustanovitvi Nacionalne agencije Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu, se črta prvi
odstavek citiranega člena sklepa. (Vir: Vlada RS, ab)

PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU ZARADI SUŠE
LETA 2012
Vlada RS je sprejela Poročilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano o izvedbi Programa
odprave posledic škode v kmetijstvu zaradi suše leta 2012. Prav tako se je tudi seznanila s Poročilom
Komisije za odpravo posledic škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v
kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v letu 2012 in z Letnim poročilom o delu Komisije za odpravo
posledic škode v kmetijstvu za leto 2013.
V letu 2012 je slovensko kmetijstvo prizadela tako huda suša, da je bila proglašena za naravno
nesrečo. Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila oceno škode po suši ter končno oceno
neposredne škode v tekoči kmetijski proizvodnji zaradi posledic suše v letu 2012.
Iz proračunske rezerve je bilo v okviru Programa 2012 v letu 2013 izplačanih 5.525.692,69 evrov, iz
proračunskih sredstev ministrstva, pristojnega za kmetijstvo pa 91.845,93 evrov v letih 2014 in 2015.
Komisija za odpravo posledic škode v kmetijstvu je sprejela Poročilo Komisije za odpravo posledic
škode v kmetijstvu o porabi sredstev za odpravo posledic škode v kmetijstvu zaradi naravnih nesreč v
letu 2012 ter podala pozitivno mnenje k Poročilu MKGP o izvedbi Programa odprave posledic škode v
kmetijstvu zaradi suše leta 2012. (Vir: Vlada RS, ab)

PROGRAMI ODPRAVE POSLEDIC ŠKODE V GOSPODARSTVU PO
POPLAVAH V 2014
Vlada RS je na redni seji na predlog Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo sprejela:


Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v septembru 2014 z
izhodišči za izvedbo v letu 2015, za katerega so zagotovljena sredstva proračunske rezerve v
višini 1.097.182,39 EUR.



Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v oktobru 2014 z
izhodišči za izvedbo v letu 2015 za katerega so zagotovljena sredstva proračunske rezerve v
višini 1.215.634,18 EUR.



Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v novembru 2014 z
izhodišči za izvedbo v letu 2015, za katerega so zagotovljena sredstva proračunske rezerve v
višini 339.136,21 EUR.
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Na podlagi teh programov bo ministrstvo v naslednjih dneh vse upravičence po teh programih
pozvalo, da v roku 30 dni pošljejo vlogo z izpolnjenimi obrazci in ustreznimi dokazili. Na podlagi tega
se bo lahko dodelilo pomoč oškodovancem (gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom,
posameznikom, ki samostojno opravljajo dejavnost, zavodom in zadrugam) za škodo na strojih in
opremi, zalogah in izpadu prihodka v skladu s sprejetimi programi. (Vir: Vlada RS, ab)

POROČILO O IZVAJANJU NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO
2014–2017 V LETU 2014
Na 48. redni seji je Vlada Republike Slovenije obravnavala mnenje Nacionalnega sveta za kulturo (v
nadaljevanju NSK) k Poročilu o izvajanju Nacionalnega programa za kulturo 2014–2017, v letu 2014 in
se do njega opredelila.
Vlada Republike Slovenije ugotavlja in deli stališče NSK, da je izjemnega pomena zagotoviti stalnico
slovenske kulturne politike, ki prek nacionalnega konsenza – predstavlja ga Nacionalni program za
kulturo (v nadaljevanju NPK) – zagotavlja kontinuiteto pri izvajanju poglavitnih ciljev nacionalnega
kulturnega programa. Ravno iz tega razloga in zaradi odgovornosti do področja kulture, opozarja na
okoliščine, ki onemogočajo realizacijo nekaterih ukrepov oziroma poročanje o njih.
Vlada Republike Slovenije smernic NPK ne zavrača v celoti. Meni, da kultura potrebuje ambiciozno
zastavljen program, opozarja pa, da program mora biti realen, kar vključuje tudi finančno vzdržnost.
V nasprotnem primeru ostaja na nivoju želja in v ničemer ne prispeva k razvoju kulture v najširšem
smislu. Iz navedenih razlogov bo treba v prihodnjih mesecih temeljito pregledati posamezne cilje,
ukrepe in kazalnike NPK ter jih zastaviti tako, da bodo smiselni, uporabni in izvedljivi, ter bodo kot
taki prispevali k temu, da celotna družbena skupnost prepozna in prizna kulturi potreben pomen.
(Vir: Vlada RS, ab)

SKLEP O USTANOVITVI SVETA ZA KMETIJSTVO IN PODEŽELJE
Vlada RS je sprejela Sklep o ustanovitvi Sveta za kmetijstvo in podeželje. Novi Zakon o kmetijstvu v
135. členu določa, da Vlada ustanovi Svet za kmetijstvo in podeželje, zato bo hkrati z imenovanjem
članov v Svet le-ta tudi na novo ustanovljen. Inštitucije iz tretjega odstavka 135. člena ZKme so
imenovale svojega predstavnika (oz. dva) za člane Sveta. Na ustanovni seji bodo člani izmed sebe
izvolili predsednika/co, namestnika/co predsednika/ce in sekretarja/ko ter sprejeli poslovnik, ki bo
določal način delovanja Sveta. Članom, predsedniku/ci in namestniku/ci Sveta bodo pripadala
povračila stroškov v skladu z Zakonom o višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih
prejemkov. Naloga Sveta je oblikovanje skupnih mnenj o pomembnejših odločitvah na področju
kmetijstva in podeželja. (Vir: Vlada RS, ab)
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AKTUALNI RAZPISI
OBČINA IŠČE PARTNERJA
Občina Trevico iz Italije išče občino iz Slovenije za pobratenje. Italijanska občina išče občino,
ki ima od 1.000 do 5.000 prebivalcev, s katero bi sodelovala na področju javnih storitev,
umetnosti in kulturne dediščine, na področju kmetijstva oziroma razvoja podeželja. Več
informacij o občini si lahko pogledate na tej povezavi.
Za dodatne informacije se lahko obrnete na miha.mohor@skupnostobcin.si.

POVPRAŠEVANJE O POBRATENJU S SLOVENSKO OBČINO
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo odbora za pobratenje mest nemške občine KorntalMünchingen. Ker gre pri pobratenju za idejno zamisel dolgotrajnega prijateljstva dveh ali več mest
oziroma občin, izmenjavo izkušenj in medsebojno pomoč ter deljenje dobrih praks med njimi, za kar si
prizadeva tudi Skupnost občin Slovenije, zainteresirane občine članice vabimo, da si:
- ogledate uradno spletno stran mesta ali
- se s konkretnimi vprašanji neposredno obrnete na elektronski naslov pascal.boudinet@de.bosch.com.
Nemško mestece leži v okrožju Ludwigsburg, severozahodno od Stuttgarta, glavnega mesta
južnonemške zvezne dežele Baden-Würtemberg, oddaljenega le pol ure vožnje z avtomobilom.
Ustanovljeno je bilo 1. 1. 1975, z združitvijo mesta Korntal in skupnosti Münchingen. Danes v njem
prebiva približno 19.000 ljudi. Zaradi ugodne geografske lege mesto živi za naravo in urejeno okolje, s
čimer nudi tako svojim prebivalcem kot obiskovalcem različne možnosti za zdravo in aktivno
preživljanje prostega časa. Neposredna bližina Stuttgarta je tudi razlog za dobre prometne povezave,
ki omogočajo dodaten razvoj ter pridobitve na različnih področjih. Korntal-Münchingen že ima
izkušnje s pobratenji, in sicer v lanskem letu so obeležili 50. obletnico pobratenja s francoskim mestom
Mirande in belgijskim mestom Tubize.
Pri tem vas želimo opomniti, da EU spodbuja takšno sodelovanje tudi s sofinanciranjem v okviru
programa Evropa za državljane. S programom Evropska komisija spodbuja večjo vključitev
državljanov na vseh ravneh in z vseh vidikov skupnosti ter jim s tem omogoča sodelovanje pri
izgradnji vse bolj povezane Evrope. Na podlagi projektov in aktivnosti, s pomočjo katerih lahko
državljani neposredno sodelujejo, program Evropa za državljane promovira skupno evropsko
zgodovino in vrednote ter spodbuja evropsko državljanstvo in državljansko participacijo. Za obdobje
2014–2020 bo za program Evropa za državljane namenjenih 185.468.000,00 evrov sredstev. Več o tem
lahko najdete pri slovenski podporni točki.

LIFE - PROGRAM ZA OKOLJE IN PODNEBNE UKREPE
Komisija vabi pravne osebe s sedežem v Evropski uniji, da pošljejo svoje predloge na razpis programa
LIFE za leto 2015 NA PODROČJU okolje in podnebni ukrepi. Predloge lahko predložijo pravne osebe
s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni organi, podjetja in zasebne neprofitne organizacije
(vključno z NVO). V letu 2015 bodo tako v okviru podprograma za okolje kot podprograma
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za podnebne ukrepe podprti »tradicionalni« projekti, pripravljalni projekti, integrirani projekti,
projekti tehnične pomoči in projekti za povečanje zmogljivosti. Roki prijave: »tradicionalni projekti:
15.9.2015, 1.10.2015 in 7. 10. 2015 (odvisno od sklopa, na katerega se prijavljate); pripravljalni projekti:
30. 10. 2015; integrirani projekti: 1.10.2015; projekti tehnične pomoči: 15.9.2015; projekti za povečanje
zmogljivosti: od dneva objave najkasneje do 30. 9. 2015. Več informacij lahko najdete tukaj. (bh)

NAPOVED POZIVA ZVEZE ALPE JADRAN
Zveza Alpe Jadran je napovedala časovnico jesenskega poziva za
sofinanciranje projektov. Prijave bodo možne od 6. septembra do 6. oktobra
2015. Prijavnica je dosegljiva na tej povezavi AAA-Application for funding
2015 in je informativnega značaja – lahko se spremeni!
Iz skupnega proračuna Zveze Alpe Jadran lahko zainteresirane občine,
društva in drugi subjekti zaprosijo za sredstva v treh oblikah:
1.

za pripravljalne stroške za prijavo projekta na EU-razpise (največji možni znesek je 5.000€)

2.

za izvedbo skupnega projekta (največji možni znesek je 20 % skupnih stroškov projekta ali
največ 4.000€)

3.

za sponzorska sredstva (v višini največ 500€).

Prijavnice se bodo oddajale v angleškem jeziku ustrezni tematski koordinacijski točki najkasneje do 6.
oktobra 2015. Opise vizij, nalog in prednostnih ciljev posameznih tematskih skupin najdete na tej
povezavi (samo v angl. jeziku): TCPs. Več informacij najdete na spletni strani Zveze Alpe Jadran:
http://www.alps-adriatic-alliance.org/

MOŽNOST ZA SODELOVANJE NA KONFERENCI ECOVATION V
GRADCU S POVRAČILOM STROŠKOV
Pri evropskem projektu Public Procurement of Innovation Platform Regionalni okoljski center (REC)
vodi modul o izmenjavi izkušenj. Modul je namenjen javnim naročnikom, da odpotujejo k
naprednejšim organizacijam, kjer pridobijo bolj poglobljeno razumevanje inovativnih pristopov pri
javnem naročanju (PPI). Z učenjem od drugih udeleženci razvijajo sposobnosti za izvajanje PPI ter
izkusijo tudi nove načine razmišljanja o problemih in rešitvah.
Po doseženem dogovoru z organizatorjem (Avstrijski center PPPI) se je projektna skupina PPI
platforme odločila financirati udeležbo na konferenci v okviru programa izmenjave izkušenj. Projekt
lahko krije potne in nastanitvene stroške, vendar le za omejeno število prosilcev.
Jezik konference je nemščina, kar pomeni, da morajo prijavljeni govoriti zadovoljivo nemščino. Več
informacij o konferenci 30. septembra 2015 je na voljo tukaj.
Iščejo predvsem udeležence iz novih držav članic. Če bi se želeli udeležiti tega srečanja, prosijo da
izpolnite obrazec (application form) in ga pošljete projektnemu timu (send it to the PPI Platform
team). Za več informacij kliknite tukaj
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TEMATSKA KOORDINACIJSKA TOČKA ZA KULTURO PRI ZVEZI ALPE
JADRAN
V namen izvajanja akcijske politike ''internacionalna kultura'' je avstrijska Štajerska prevzela
koordinacijo področja kulture znotraj Zveze Alpe Jadran (AAA). Glavni cilj novoustanovljene
Tematske koordinacijske točke za kulturo (TCP) je na področju sodobne umetnosti in kulture
povezovati umetnice in umetnike, kulturne delavke in delavce, kulturne ustanove, kot tudi sponzorje
in zainteresirane v kulturnem sektorju regij vključenih v AAA. Kot podporno okolje so servisna
struktura za med regijsko in transnacionalno sodelovanje, nudijo podporo pri skupnih projektih,
pomagajo pri iskanju partnerjev ter finančno pomagajo iz naslova skupnega proračuna AAA. Vse do
1. oktobra 2015 se lahko zainteresirani potegujete za sredstva.
Več najdete na tej povezavi.

V ISKANJU »EVROPSKE ZELENE PRESTOLNICE 2018« IN
»EVROPSKEGA ZELENA LISTA 2016«
Evropska komisija je odprla prijave za evropske prestolnice in mesta, ki se želijo prijaviti za
tekmovanje za 'Evropsko zeleno prestolnico 2018' in 'Evropski zeleni list 2016'. Obe nagradi se
podeljujeta prestolnicam in mestom v Evropi, ki se lahko pohvalijo z okolju prijaznimi dosežki in
trajnostnim načrtom za svoje prebivalce v prihodnosti.
Za naziv 'Evropska zelena prestolnica 2018' se lahko potegujejo prestolnice z najmanj 100.000
prebivalci vseh članic EU, kandidatk za vstop v EU, Islandija, Lihtenštajn, Norveška in Švica. Manjša
evropska mesta vseh naštetih držav s številom prebivalcev med 20.000 in 100.000 pa imajo možnost
osvojiti naziv 'Evropski zeleni list 2016' za prizadevanja na področju okoljske ozaveščenosti
državljanov, zelene rasti in ustvarjanja novih delovnih mest.
Rok za prijavo je 19. oktober 2015, prejemniki obeh nazivov pa bodo razglašeni junija 2016 na
slavnostni prireditvi v Ljubljani, Evropski zeleni prestolnici leta 2016.
Več informacij najdete na: http://ec.europa.eu/environment/europeangreencapital/.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE PRAVNIM OSEBAM ZA
ELEKTRIČNA VOZILA
Predmet javnega poziva so nepovratna finančna sredstva v obliki finančne pomoči za nove naložbe
okolju prijaznejših vozil, in sicer za: nakup novega vozila na električni pogon; nakup novega
priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s podaljševalnikom
dosega (range extender); predelavo vozila v električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na
notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem oziroma nakup predelanega vozila v
električnega, tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim
elektromotorjem, ki bodo prvič po proizvodnji ali predelavi registrirana v Republiki Sloveniji in
spadajo v eno izmed spodaj navedenih kategorij cestnih vozil. Nepovratna finančna spodbuda se
lahko dodeli za nakup novega vozila kategorije M1, N1, L7e ali L6e na električni pogon brez emisij
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CO2 na izpustu; predelavo vozila ali nakup predelanega kategorije M1, N1, L7e ali L6e v električnega,
tako da bo serijsko vgrajeni motor na notranje zgorevanje nadomeščen s pogonskim elektromotorjem;
nakup novega priključnega hibridnega vozila (plug-in) ali novega vozila na električni pogon s
podaljševalnikom dosega (range extender), z emisijami CO2 na izpustu manjšimi od 50g CO2/km,
kategorije M1, N1.
Upravičene osebe so Republika Slovenija in lokalne skupnosti, gospodarske družbe in druge pravne
osebe, ki imajo v trenutku plačila pomoči poslovno enoto ali podružnico v RS ter samostojni
podjetniki posamezniki oziroma fizične osebe, ki samostojno opravljajo dejavnost kot poklic. Rok za
prijavo je 31.12.2015 oz. do porabe sredstev. Več informacij boste prejeli s klikom tukaj. (bh)

JAVNI POZIV ZA OBLIKOVANJE LOKALNIH PARTNERSTEV IN
PRIPRAVO SLR
MKGP in SVRK sta 26. 6. 2015 v Uradnem listu RS objavila javni poziv za oblikovanje lokalnih
partnerstev in pripravo strategij lokalnega razvoja. Razpisanih sredstev je 95.782.281,19 EUR, rok za
prejem ponudb pa 26.06.2016. Vlagatelji lahko pridobite informacije o javnem razpisu na MKGP in na
spletni strani.

PREGLED RAZPISOV TRANSNACIONALNIH PROGRAMOV IN
PROGRAMA INTERREG EUROPE
V letu 2015 bodo transnacionalni programi razpisali približno 280 mln. € iz ESRR za razvojne projekte
na področjih inovativnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljične družbe ter prometa.
Medregionalni program Interreg Europe pa bo razpisal 107 mln. € za razvojne politike in instrumente
na področjih inovativnosti in konkurenčnosti, okoljskih vrednot in upravljanja virov, nizkoogljična
družba. V nadaljevanju podajamo kratek pregled razpisov po programih.
• Območje Alp: prva stopnja prvega razpisa je potekala med 25. 2. in 10. 4. 2015, prispelo je 219
prijav, od tega 201 veljavna. Na seji nadzornega odbora v Lyonu 23. 6. 2015 je bilo pogojno odobrenih
30 predlogov, ki bodo povabljeni k sodelovanju na drugi stopnji razpisa. V 29 predlogih sodeluje 50
slovenskih partnerjev. Informacije o rezultatih 1. stopnje razpisa daje skupni sekretariat programa.
Druga stopnja razpisa bo odprta 7.7. 2015 in bo trajala do 25. 9. Več informacij je na voljo na domači
strani programa in pri kontaktni točki – Janez Berdavs, tel. 01 400 3769, janez.berdavs@gov.si.
• Srednja Evropa: prva stopnja prvega razpisa je potekala med 12. 2. in 13. 4. 2015. Prispelo je 620
prijav, od tega 611 veljavnih. Predlogi so trenutno v fazi ocenjevanja; odločitev o prijavah, uvrščenih
na drugo stopnjo bo predvidoma sprejeta konec septembra letos. Druga stopnja razpisa bo
predvidoma potekala od 28. 9. do 27. 11. letos. Več informacij je na voljo na domači strani programa in
pri kontaktni točki – Janez Berdavs, tel. 01 400 3769, janez.berdavs@gov.si.
• Interreg Europe: informativna faza razpisa je potekala spomladi 2015, prvi razpis pa je odprt med
23. 6. in 31. 7. 2015. Več informacij je na voljo na domači strani programa in pri kontaktni točki – Duša
Sodnik, 01 400 3477 dusa.sodnik@gov.si ter Urška Trojar, 01 400 3475, urska.trojar@gov.si.
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• Mediteran: 23. 6. 2015 je v Marseillu potekala otvoritvena konferenca programa, na kateri je
sodelovalo 750 udeležencev. Predstavitve so na voljo na tej povezavi. Program objavlja prvi razpis z
informativno fazo, ki traja od 23. 6. do 31. 8. 2015. Priročnik za prijavitelje bo predvidoma potrjen in
objavljen konec julija. Na spletni strani programa so že objavljene projektne naloge po tematskih
področjih (inovativnost, nizkoogljična družba, naravni in kulturni viri) in predstavitve z otvoritvene
konference, ki vsebujejo tudi vse ključne informacije, drugi dokumenti pa bodo postopoma objavljeni
na spletni strani programa preko poletja takoj, ko jih bo potrdil nadzorni odbor. Pri java na razpis za
modularne (tematske) projekte v okviru prioritet od 1 do 3 bo mogoča med 1.9. in 2. 11. 2015; razpis bo
enostopenjski. Razpis za horizontalne projekte bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma odprta
med 10. 11. 2015 in 11. 1. 2016; druga stopnja pa bo predvidoma odprta aprila 2016. Seminar za
horizontalne projekte bo potekal v Marseillu 22. 9. 2015. Informativni dan za slovenske prijavitelje bo
potekal v Ljubljani v sredo, 9. 9. 2015, od 9. do 14.30 ure. Prijave na informativni dan bodo odprte po
20. 8., o čemer vas bomo obvestili na spletni strani SVRK. Več informacij je na voljo na stari in novi
domači strani programa ter pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477, dusa.sodnik@gov.si.
• Podonavje: razpis bo dvostopenjski, prva stopnja bo predvidoma potekala med 23. 9. in 3. 11. 2015,
druga stopnja pa predvidoma med 1. 4. in 30. 4. 2016. Nacionalni informativni dan bo organiziran
predvidoma oktobra 2015. Več informacij je na voljo na spletni strani programa Jugovzhodna Evropa
in pri kontaktni točki Miran Vatovec, 01 400 3697, miran.vatovec@gov.si.
• Jadransko-jonski program: datum objave razpisa še ni znan. Več informacij je na voljo na spletni
strani programa Jugovzhodna Evropa in pri kontaktni točki Duša Sodnik, 01 400 3477
dusa.sodnik@gov.si.

NOVICE DRUGIH
SODELUJTE V RAZISKAVI KONVENCIJE ŽUPANOV
Konvencija županov je evropska pobuda, ki vključuje lokalne in regionalne oblasti, ki so se
prostovoljno zavezale k doseganju in preseganju cilja, da bodo do leta 2020 zmanjšale emisije CO2 za
20%. EU se je pred kratkim zavezala, da bo nov cilj zmanjšanje emisij CO2 za 40% do leta 2030. V
okviru te nove politične zaveze EU za podnebje in energijo se želi s pomočjo vaše ocene oblikovati
prihodnost te pobude. Zato Konvencija županov poziva vse zainteresirane, da izpolnijo anonimno
anketo, ki je odprta za vse lokalne in regionalne oblasti, njihove reprezentativne organizacije in mreže.
Rezultati ankete bodo nudili osnovo za mnenje o prihodnosti te pobude v odboru regij.
Rezultati raziskave bodo predstavljeni tudi v poročilu, ki bo predvidoma objavljen v oktobru 2015.
Raziskava bo ostala odprta za sodelovanje do 23. septembra 2015. Dostopna je s klikom TUKAJ. (Vir:
KŽ, Bh)

POTRJEN OP ZA IZVAJANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA POMORSTVO
IN RIBIŠTVO V REPUBLIKI SLOVENIJI 2014 – 2020
Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2020 je bil uradno potrjen s strani Evropske komisije. Sredstva Evropskega sklada za
pomorstvo in ribištvo so namenjena uresničevanju ciljev prenovljene skupne ribiške politike in
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celostne pomorske politike, ki temelji na naslednjih ciljih: spodbujanje trajnostnega ter konkurenčnega
ribištva in akvakulture, pospeševanje razvoja in izvajanja celostne pomorske politike Unije ob
dopolnjevanju s kohezijsko politiko in skupno ribiško politiko ter spodbujanje uravnoteženega in
vključujočega ozemeljskega razvoja ribiških območij. Sklad podpira ribiče pri prehodu na trajnostni
ribolov, podpira obalne skupnosti pri diverzifikaciji gospodarstva, financira projekte v zvezi z
zaposlovanjem in boljšo kakovostjo življenja obalnih skupnosti. Za izvajanje ukrepov v obdobju 20142020 je Republika Slovenija s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo prejela 24.809.114,00
€, skupaj s sredstvi proračuna Republike Slovenije pa je za izvajanje ukrepov na voljo 32.647.364,00 €.
Operativni program za izvajanje Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v Republiki Sloveniji za
obdobje 2014–2020 si lahko preberete na tej povezavi. Vse informacije o izvajanju programa so
dosegljive na naslednji spletni strani Ribiškega sklada. (Vir: MKGP; bh)

V KRANJU KONSTITUTIVNA SEJA ČASTNEGA RAZSODIŠČA
27. julija 2015 je župan Mestne občine Kranj Boštjan
Trilar sprejel člane Častnega razsodišča Mestne
občine Kranj, nato pa je sledila konstitutivna seja
častnega

razsodišča.

Do

naslednje

seje

bodo

pripravili Poslovnik Častnega razsodišča, v katerem
bodo opredelili in natančno določili pristojnosti,
način delovanja in odločanja.
Člani Častnega razsodišča so občani Mestne občine Kranj, ki uživajo visoko zaupanje v javnosti in so
bili imenovani za člane na junijski seji mestnega sveta. Člani Častnega razsodišča so: Andraž Jakelj,
mag., ki je zavezan odgovornosti, načelnosti, morali in visokim etičnim merilom; dr. Lučka Kajfež
Bogataj je častna občanka Mestne občine Kranj in zelo aktivna na vseh področjih družbenega življenja,
je ena izmed pionirk pri raziskovanju vpliva podnebnih sprememb; Peter Robnik, ki kljub svoji
invalidnosti želi biti koristen družbi in v njej sodelovati, pravičnost in poštenje sta mu glavni moto
življenja, je tudi predsednik Društva paraplegikov Gorenjske; Rudi Tavčar želi prispevati k višji
politični kulturi v Kranju, ima dolgoletne izkušnje na področju mediacije in Nebojša Vasič, ki mu je
poštenost osebnostna lastnost, morala in etika pa njegovi vodili. (Vir: MOK PR; bh)

KOHEZIJSKE NOVIČKE V JULIJU
Obveščamo vas, da je izšla julijska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o
projektih, aktualnih razpisih in druge zanimivosti. S klikom tukaj lahko preberete publikacijo. (Vir:
MGRT; bh)

PRIČETEK DELOVANJA SLOVENSKE TURISTIČNE ORGANIZACIJE
1. avgusta bo začela delovati Javna agencija RS za trženje in promocijo turizma, Slovenska turistična
organizacija (STO). S tem je slovenski turizem ponovno dobil samostojno organizacijo, ki izvaja naloge
nacionalne turistične organizacije, v prvi vrsti promocijo naše države kot turistične destinacije na tujih
trgih.
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Green.Active.Healthy.«, za katero je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT)
zagotovilo 3,7 milijona evrov evropskih sredstev. (Vir: MGRT)

24.7.2015 - 31.7.2015

TN št. 29

