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NOVIČKE SOS
VČERAJ POTEKALA REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Včeraj, 25.5.2013 je v prostorih Austria Trend Hotela Ljubljana potekala redna letna skupščina
Skupnosti občin Slovenije. Zbrane županje, župani in pooblaščenci so potrdili poročilo o delu SOS za
leto 2012 in načrt dela za leto 2013, prav tako so potrdili finančno poročilo za preteklo leto ter finančni
načrt za prihodnje, potrdili pa so tudi kadrovski načrt za leto 2013.
Na Skupščini skupnosti občin Slovenije, so k točki 8a - Vloga SOS v novem finančnem obdobju 2013 –
2020 – bili, sprejeti sklepi, da je SOS po zakonu reprezentativni zastopnik lokalnih skupnosti in poziva
vlado, da vključi SOS kot partnerja v pripravo dokumentov razvojnega načrtovanja in evropske
kohezijske politike za programsko obdobje 2014-2020. SOS poziva Vlado, da jo vključi kot
enakopravnega partnerja v pripravo pogodbe o partnerstvu in da bodo reprezentativna združenja
podpisnice partnerskih pogodb za občine. SOS zahteva, da se programski dokumenti za programsko
obdobje 2014 -2020 pripravljajo ločeno za dve kohezijski regiji v skladu s teritorialno delitvijo Slovenije
na nivoju NUTS 2. Prav tako pričakuje, da se v Operativnih programih ohrani programska usmeritev
razvoj regij po kateri se naj usmeri najmanj 50 % kohezijskih sredstev.
SOS je sprejela tudi sklep, da vztraja na načelu subsidiarnosti in decentralizacije in pričakuje od Vlade
RS, da bo v tem smislu ohranila mrežno porazdelitev državnih inštitucij (davčni uradi, centri za
socialno delo, geodetske pisarne…). SOS nadalje zahteva, da Vlada RS spoštuje sprejeti dogovor o
višini povprečnine za leto 2013 in 2014, v katerem se je zavezala, da bo s sprejemom Zakona o
uravnoteženju javnih financ za občine znižala stroške za izvajanje zakonskih nalog občin do višine
10%. Oziroma, da se uskladi višina povprečnine za leti 2013 in 2014, v kolikor se stroški ne zmanjšajo.
SOS bo organizirala sestavo pogajalskih skupin za pogajanja o naslednji finančni perspektivi tako, da
bo zagotovila enakopravno zastopanost obeh kohezivnih regij. Sprejete sklepe bomo v proučitev
posredovali tudi Združenju občin.
Prav tako pa je bil sprejet tudi sklep, ki se nanaša na zahtevo, da Vlada RS zagotovi interventna
sredstva zimske službe, zaradi izrednih razmer, saj za občine pomenijo ti stroški veliko finančno
obremenitev in posledično zmanjšanje sredstev za investicije in s tem tudi manj dela za gospodarstvo.
Na skupščini Skupnosti občin Slovenije je Tomaž Zver, direktor Sončne zadruge, katere
soustanoviteljica je tudi Skupnost, predstavil delovanje zadruge v obdobju od ustanovitve. Povedal je,
da izkoriščanje virov pomeni onesnaževanje, hkrati uvažanje energije pomeni izvažanje denarja. Zato
je Sončna Zadruga dobra rešitev tudi iz ekonomskega vidika. Opisal je področja delovanja sončne
zadruge – les, voda, sončna energija in drugi alternativni viri energije. Prisotne je seznanil tudi z
nedavnim razpisom KNLB3. V prihodnosti se bo zadruga potegovala tudi za določena evropska
sredstva, da bi za občine izvedla širši regionalni pristop – v tem primeru bi šlo za regionalni
energetski koncept (REK) kot pilotni model, prenosljiv na druge regije. Pod drugim se bo zadruga
osredotočila tudi za geotermalno energijo, v te namene že oblikujejo konzorcije.
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Prisotne je nagovoril tudi predstavnik Judo zveze Slovenije, ki je predstavi pobudo občinam članicam
SOS, da občine pomagajo organizacijsko in/ali finančno šolam v njihovih občinah organizirati prevoz
otrok med 23. in 27. oktobrom 2013 v Ljubljano, kjer bo takrat potekalo svetovno mladinsko prvenstvo
v judu. Prisotni so predlog podprli. (bh)

SREČANJE Z DR. GREGORJEM VIRANTOM IN MAG. MONIKO KIRBIŠ
ROJS
Skupnost občin Slovenije (SOS) in Združenje občin Slovenije (ZOS) sta MNZJU, MGRT in MF povabili
na sestanek, namenjen širšemu krogu županj in županov z namenom, da se med občinami in
ministrstvi razreši ključna pomembna vprašanja. Srečanja se je udeležil minister, pristojen za lokalno
samoupravo, dr. Gregor Virant, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in
tehnologijo, mag. Monika Kirbiš Rojs, predstavnik MF pa je sporočil nujno zadržanost. Predsednik
Skupnosti občin Slovenije, dr. Ivan Žagar je ministra dr. Viranta in državno sekretarko mag. Kirbiš
Rojs uvodoma seznanil z najpomembnejšimi sklepi, sprejetimi na redni letni skupščini Skupnosti
občin Slovenije v dopoldanskih urah.
Minister za notranje zadeve in javno upravo je povedal, da je ključna naloga ministrstva v okviru dela
Vlade RS konsolidirati javne finance, za kar bo potrebno uravnotežiti prihodkovno in odhodkovno
stran državnega proračuna. Vsekakor je pri tem izrednega pomena sodelovanje z gospodarstvom, od
katerega je odvisna tudi javna uprava. Problem je tudi izjemno velik delež lastništva države v
podjetjih, kar Slovenijo opozarja tudi Evropska unija. Zaveda se, da tudi občine delijo težave države,
zlasti na področju stroškov. Povedal je, da je Zakon o uravnoteženju javnih financ občin še vedno na
mizi in bodo nadaljevali z delom, pa tudi da bi lahko našli največje prihranke na področju vrtcev, prav
delo teh pa poznajo občine najbolje. Zaveda se, da so visoki standardi zelo zaželeni, žal pa si ga v
Sloveniji trenutno ne moremo privoščiti. Povedal je, da na področju organiziranja občin ministrstvo ne
načrtuje večjih sprememb, vsekakor pa bodo podpirali sodelovanje in skupne službe občin. Minister
Virant je reprezentativnim zastopnikom občin zagotovil podporo ter najmanj enkrat mesečno
operativno srečanje med Skupnostjo občin, Združenjem občin in Ministrstvom.
Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo mag. Monika Kirbiš Rojs in
generalni direktor Direktorata za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje Marko
Drofenik sta pozdravila tovrstna srečanja in dejala, da si Ministrstvo za gospodarski razvoj in
tehnologijo prizadeva za dobro sodelovanje z županjami in župani. Po mnenju državne sekretarke je
vloga obeh reprezentativnih združenj slovenskih občin (Skupnost občin Slovenije in Združenje občin
Slovenije) izjemno pomembna, saj lahko s svojimi dolgoletnimi izkušnjami na področju delovanja in
reševanja nalog lokalne samouprave pripomorejo k učinkovitejšemu delu.
Spregovorili so tudi o načrtovanem sedmem javnem pozivu za razvoj regij za prednostno usmeritev
''Regionalni razvojni programi'', v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete ''Razvoj regij'', ki ga občine že nestrpno
pričakujejo. Napovedala je, da bo objavljen predvidoma letos poleti, po prvih ocenah pa bo razpisanih
med 45 in 50 milijonov evrov. Občine, ki so kandidirale za sredstva t.i. 6. javnega poziva za razvoj
regij (MGRT je razpisalo 144.872.398,40 evrov) in še niso prejele sklepov, o izbiri obveščene v
prihodnjih dneh. Prav tako bodo v maju 2013 znani rezultati 5. Javnega razpisa za razvoj obmejnih
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območij z Republiko Hrvaško (MGRT je razpisalo 23.370.220 evrov), v juniju pa rezultati razpisa za
sofinanciranje projektov osnovne komunalne infrastrukture v romskih naseljih v letu 2013 (MGRT je
razpisalo 3.000.000 evrov). V okviru 21. in 23. člena Zakona o financiranju občin je občinam za leto
2013 namenjenih 43,8 milijonov evrov, ministrstvo je po besedah generalnega direktorja prejelo 368
prijav projektov. Nekaj manj kot polovica je že pregledanih, naslednji paket sklepov pa lahko občine
pričakujejo predvidoma po prvomajskih praznikih.
Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs je povedala, da bo evropskih sredstev v programskem
obdobju 2014-2020 manj – 3,3 milijarde evrov, zato jih bo treba skrbno usmeriti v projekte, ki bodo na
nacionalni ravni spoznani kot prednostni in bodo imeli visoko dodano vrednost. Po njenih besedah
bodo prioritetna predvsem tista področja, ki imajo največji vpliv na razvoj in ustvarjanje delovnih
mest. Po njenem mnenju je pomembno, da so občine z načrtovanimi spremembami seznanjene oz.
sodelujejo pri njihovem oblikovanju. Državna sekretarka mag. Monika Kirbiš Rojs se namreč zaveda,
da se politika ne izvaja na sistemski vladni ravni, temveč na lokalni, zato mora tudi ta dobiti besedo.
(bh)

URESNIČEVANJE INSTITUTOV ZAKONA O INTEGRITETI IN
PREPREČEVANJA KORUPCIJE PREDSTAVLJENO OBČINAM
Z namenom v občinah omogočimo seznanitev s postopki KPK, približamo pomen vzpostavitve
učinkovitega notranjega nadzora, institute Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ter
zavezance v lokalni samoupravi, ter predstavimo metodologijo in rezultate sistemskega nadzora nad
uresničevanjem institutov Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije v Občini Kamnik, smo v
SOS, 22.4.2013 organizirali posvet. Posvet je bil izjemno zanimiv predvsem zato, ker je Komisija za
preprečevanje korupcije začela izvajati sistemski nadzor tudi na lokalni ravni, s katerim želi povečati
preglednost postopkov ter odgovornost organov lokalne skupnosti in nosilcev javnih pooblastil pri
obravnavi in sprejemanju predpisov in drugih splošnih aktov. Cilj nadzora je tudi okrepiti znanje in
poklicno integriteto javnih funkcionarjev ter javnih uslužbencev na lokalni ravni, da lahko v svojem
okolju učinkovito in uspešno uresničujejo naloge in izvajajo ukrepe, ki jih določa zakon v zvezi s
preprečevanjem ter razkrivanjem koruptivnih, nezakonitih ali neetičnih ravnanj. Kot primer dobre
prakse je bil predstavljen tudi pilotni primer nadzora v Občini Kamnik. Na posvetu so predavali dr.
Liljana Selinšek, namestnica predsednika KPK, dr. Nataša Prah, direktorica Urada za nadzor
proračuna, mag. Bećir Kečanovič in Sergeja Oštir, predstavnika KPK ter mag. Ivan Kenda, dir. Ob.
uprave Kamnik, ki je s prisotnimi delil dobre izkušnje pri nadzoru KPK. (bh)

PREDSTAVITEV UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV GLEDE NA
ZAHTEVNOST GRADNJE
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor organizirala
delovni posvet na temo predstavitve Uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje.
Potekal je v sredo, 24. aprila 2013 v prostorih Austria Trend hotela v Ljubljani. Na posvetu so
poskušali predstavniki ministrstva razjasniti številne dileme, ki jih je prinesla novo sprejeta uredba in
s katerimi se občine soočajo. Področje gradnje objektov je z vidika zakonske in podzakonske ureditve
zelo aktualno, kar se je odrazilo tudi v številu udeležencev posveta. (pa)
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Z MINISTROM ŽIDANOM O TRAJNO VAROVANJIH KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČIH
Danes, 26.4.2013, je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje potekal sestanek, ki je bil namenjen
nadaljnjim usklajevanjem predloga Zakona o kmetijskih zemljiščih in trajno varovanih kmetijskih
zemljišč.
Državna sekretarka, mag. Tatjana Strniša, je povedala, da so glede na pripombe iz prejšnjih
usklajevanj na ministrstvu pripravili okrnjeno verzijo koncepta spremembe ZKZ in da je ključno, da se
koncept zakona približuje določitvi trajno varovanih zemljišč skozi prostorsko načrtovanje (skozi
sprejem OPN). Država bo sicer z uredbo določila kvote za državo in vsako občino, vendar bodo
znotraj kvot občine relativno samostojne pri opredeljevanju trajno varovanjih kmetijskih zemljišč.
Osnova za določitev trajno varovanih kmetijskih zemljišč (TVKZ) bodo strokovne podlage. Ker je
novela ZKZ iz preteklega leta popolnoma razvrednotila odškodnine, bi strokovne podlage
poenostavili. Rezultat pripravljenih strokovnih podlag bo služil kot predlog TVKZ. Ta predlog bo
oblikovan na podlagi kriterijev iz ZKZ. Ker ni razpoložljivega vira za financiranje podlag, kar je
posledica ZKZ iz lanskega leta, so iz strani MKO predlagali, da bi občine financirale te strokovne
podlage same. Problem, ki ga na ministrstvu sami vidijo kot še odprt pa je problem določitve kvote
TVKZ za državo in vprašanje načrtovanja državnih prostorskih načrtov v povezavi s TVKZ.
Na sestanku je predstavnik SOS, Izidor Jerala povedal, da je zdajšnji predlog bistveno bolj korekten,
saj občinam omogoča, da same določajo TVKZ. Kar se tiče financiranja strokovnih podlag je omenil,
da so jih občine v mnogih primerih morale financirati že sedaj, povedali pa smo še, da je potrebno v
procesu pogajanja za višino povprečnine omogočiti financiranje tudi te nove naloge. Potrebno bo tudi
natančno določiti pooblaščene institucije za izdelavo , določiti ceno, da se ne zgodi podobno kot se je
zgodilo z izdelavo presoje vplivov na okolje.
S predstavniki ministrstva smo se pogovarjali tudi o možnosti poizkusa modela na 3 testnih občinah.
Predlog prisotnih je bil, da se testira vsaj na 5 vzorčnih občinah, saj bi bilo potrebno upoštevati
raznolikost stanja slovenskega okolja in občin (gorske občine, ravninske, občine s sprejetimi OPN,
občine s številnimi infrastrukturnimi objekti, …). Dogovorjeno je bilo tudi, da naj bi bil rezultat
testiranih občin predstavljen v priročniku, ki bo dobra osnova za izvajanje novega sistema v vseh
ostalih občinah. (jv)

ŽUPANI REMIZIRALI V ŠENTJURJU
Nogometna ekipa županov je včeraj 25. aprila v Šentjurju odigrala prijateljsko tekmo z ekipo
mladincev iz NK Šentjurja. V izenačeni in zanimivi tekmi, v kateri je hitrost in vzdržljivost bila na
strani mladincev, medtem ko so župani držali ravnotežje z izkušnjami in tehniko. Zadnja tekma, pred
odhodom županov na prijateljsko srečanje z nemškimi kolegi, se je končala z rezultatom 4:4. Za ekipo
županov so zadeli: Aco Šuštar 2x, Stanislav Glažar in Danilo Burnač. (MM)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDVIDENA SPREMEMBA ZAKONA O UPRAVNIH TAKSAH
S strani Ministrstva za finance smo prejeli sporočilo, da je v program vlade RS za 2013 predvidena
sprememba Zakona o upravnih taksah.
Ker že v zgodnji fazi želijo vključiti čim večje število deležnikov vas naprošamo, da nam do 7. maja
2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si posredujete vaše pripombe in predloge za spremembe in
izboljšave trenutno veljavnega Zakona o upravnih taksah.

OSNUTEK NOVIH DE MINIMIS PRAVIL
Skupnost občin Slovenije je s strani Sektorja za spremljanje državnih pomoči Ministrstva za finance
prejela osnutek novih de minimis pravil. Uredba Komisije (EU) o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe
o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis velja za pomoč, dodeljeno podjetjem v vseh
sektorjih. Osnutek lahko preberete na >>> tej povezavi.
Vaše predloge (stališča) glede osnutka Uredbe nam prosimo posredujte do 9. maja 2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK O STANDARDIH IN NORMATIVIH
SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
Skupnost občin Slovenije je prejela povabilo k sodelovanju s strani Ministrstva za delo, družino,
socialne zadeve in enake možnosti za podajo stališč, predlogov za natančnejše opredelitev Pravilnika
o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev. Pri izvajanju pomoči na domu obstoječi
Pravilnik ne opredeljuje možnosti t.i. rezervacije v primeru pričakovane oziroma nepričakovane
odsotnosti uporabnikov storitve. Ministrstvo je opazilo različne prakse pri različnih izvajalcih in zato
meni, da je primerno, da se to vprašanje natančneje določi v pravilniku.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaša stališča, predloge oz. prakso, ki se je morebiti
uveljavila. Zaradi kratkega roka za sprejem stališč, vas vljudno naprošamo, da nam le te posredujete
do 3.5.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
VOLILNI IN REFERENDUMSKI KAMPANJI
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo prejela Predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o volilni in referendumski kampanji. Temeljni cilji, ki
jih želi predlagatelj doseči s predlogom zakona, so zagotovitev večje transparentnosti financiranja
volilne in referendumske kampanje, da bodo podatki iz poročila o financiranju volilne kampanje javno
dostopni, zagotovitev učinkovitejšega nadzora nad spoštovanjem določb zakona in določiti sankcije,
ki bodo sorazmerne in bodo hkrati učinkovito preprečevale kršitve zakona. Pomemben cilj predloga
zakona je omogočanje učinkovitega opravljanja nadzora, saj bodo imeli organi, ki so za nadzor
pristojni, na voljo ustrezne instrumente za izvajanje učinkovitega nadzora.
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Vljudno vas naprošamo, da glede na predlagane spremembe Zakona podate vaše pobude, predloge in
stališča. Predlagano nam posredujte do petka, 3.5.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

RAZŠIRITEV NATURE 2000
Prejšnji teden je Vlada RS Obstoječe omrežje Natura 2000 razširila za približno 480 km2 - na kopnem
za 477 km2 in na morju za 3 km2. To je povečanje za 2,4 odstotke državnega ozemlja (Podrobneje o
obsegu in vsebini sprememb). Obveščamo vas, da so na tej povezavi dostopni prostorski podatki –
sloji. Občine prosimo, da po potrebi kontaktirate tistega, ki skrbi za vaš GIS sistem.

SPREMEMBE PRAVILNIKA O NORMATIVIH IN MINIMALNIH
TEHNIČNIH POGOJIH ZA PROSTOR IN OPREMO V RTCA
Skupnost občin Slovenije je na spletnih straneh Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
zasledila Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca, ki ga je ministrstvo posredovalo v medresorsko usklajevanje in na
Službo vlade RS za zakonodajo. Predlog pravilnika
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše predloge, stališča in mnenja na predlagane
spremembe Pravilnika najkasneje do torka, 7. maja 2013 na naslov info@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
SKUPNO SKRBNIŠTVO IN VKLJUČEVANJE OTROK V DVA VRTCA
HKRATI
S strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport smo na Skupnost občin Slovenije prejeli mnenje
glede primera, ko je otrok zaradi skupnega skrbništva staršev vključen v dva vrtca hkrati in kako je z
uveljavljanjem dveh subvencij za kritje razlike med plačilom staršev in ceno programa v dveh vrtcih
(na območju različnih občin) za istega otroka. Pojasnilo

POJASNILO DIREKTORATA ZA JAVNO NAROČANJE
S strani direktorata za javno naročanje (mf) smo prejeli odgovore na naslednja vprašanja:
- ali je treba pri oddaji naročil storitev, za katere je cena regulirana s tarifo, upoštevati Zakon o javnem
naročanju (Uradni list RS, št. 12/13 – uradno prečiščeno besedilo; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) in
- ali lahko skupna vrednost naročil istovrstnih storitev, ki se nanašajo na vsebinsko ločene projekte,
brez DDV preseže 20.000 EUR, čeprav naročnik za oddajo teh naročil ni izvedel postopka javnega
naročanja iz prvega odstavka 24. člena ZJN-2. Pojasnila ministrstva

ODPRAVA 3/4 NESORAZMERIJ
Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo s strani Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo
glede tretje četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih plačah. Glede na sodbo Višjega delovnega in
socialnega sodišča ministrstvo pojasnjuje, da je dolžna RS, skladno s 50. členom KPJS svojim
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delavcem, torej zaposlenim v organih, glede katerih RS nastopa kot delodajalec, ki so upravičeni do
odprave nesorazmerij v osnovnih plačah, za čas od 1.10.2010 do 31.5.2012 priznati in izplačati tretjo
četrtino odprave nesorazmerij v osnovnih plačah skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi, ki tečejo
od zapadlosti posamezne plače dalje, to je od 5. dne v mesecu za pretekli mesec.
V skladu z navedenim ministrstvo pojasnjuje, da konkretna sodba zavezuje le RS, kot delodajalca, RS,
kot nasprotno udeleženko v kolektivnem sporu in torej predstavlja izvršilni naslov le za javne
uslužbence katerih delodajalec je RS. Sodba 1. stopnje, sodba 2. stopnje, pojasnilo MNZJU

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

OBČINSKI GOZDOVI
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede postopka čiščenja gozdov. V
letošnjem letu je snegolom povzročil veliko škode po gozdovih na območju občine. Občina ima v lasti
kar nekaj gozdnih površin, ki jih je potrebno počistiti. Občino je zanimalo ali se pospravljanje gozda
smatra kot prodaja občinskega premičnega premoženja in mora biti vključena v letni program ali ne.
Ali je potrebno izvesti zbiranje ponudb, ali se lahko sklene neposredna pogodba. V zvezi s tem smo
naprošali občine članice za posredovanje izkušenj, da bi pravilno izvedla postopek čiščenja gozdov.
Odgovore občin lahko preberete tukaj.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

POSTOPEK PRIDOBIVANJA SOGLASJA V SKLADU Z ZJN -2
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice za posredovanje vprašanja glede postopka
pridobivanja soglasja občinskega sveta. Vljudno vas prosimo k posredovanju informacij.
Občina naproša za kratek opis, kako občine izvajate postopek pridobivanja soglasja nadzornega
organa občin (občinski svet) k spremembam pogodbe skladno s sedmim odstavkom 29. člena ZJN-2UPB5?
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

četrtka,

9.5.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UVEDBA POSTOPKA RAZLASTITEV
Na sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede uvedbe postopka
za razlastitev. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore.
Zaradi večje varnosti za pešce želi občina ob lokalni cesti zgraditi pločnik. Eden od lastnikov pa občini
ne želi prodati zemljišča, zato razmišlja občina o uvedbi postopka za razlastitev. Razpolagajo s
projektom za izvedbo, izvedena pa je tudi že parcelacija potrebnega zemljišča za pločnik. Na podlagi
(ZCes-1) (Uradni list RS, št. 109/10) bi občinski svet ugotovil javno korist, nato pa bi vložili zahtevo za
razlastitev na Upravno enoto po postopku, določenem v Zakonu o urejanju prostora (ZUrep–1)
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(Uradni list RS, št. 110/02, 8/03, 58/03). Občino v tem zvezi zanima ali ima katera občina že izkušnje s
postopkom ugotavljanja javnega interesa po 12. členu Zakona o cestah - kaj naj vsebuje sklep
občinskega sveta, da ni kasneje težav v postopku razlastitve pred upravno enoto ter kako dolgo je
postopek razlastitve nato trajal?
Vaše odgovore nam prosimo posredujte do četrtka, 9.5.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

ODDAJA V NAJEM STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V KMETIJSKE NAMENE –
NUSZ
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede oddaje v najem stavbnih zemljišč v
kmetijske namene. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete informacije.
Občino zanima ali v pogodbe pri oddaji (nezazidanih) stavnih zemljišč v kmetijske namene v najemne
pogodbe vključujete določilo o obveznosti plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča
(NUSZ) , kot izhaja iz 49. člena uredbe o stvarnem premoženju države in sam. lokalnih skupnosti.
Občina bi za določen čas oddala v najem za kmetijske namene (košnja trave,…) zemljišče v površini
7282 m2, ki leži na območju stavbnih zemljišč. V primeru, da najemniku za površino zemljišča še
zaračuna NUSZ, bi seveda ta dosegel veliko vrednost, za najemnika pa bi to predstavljalo enormne
stroške, ki bi ga seveda odvrnile od najema.
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

četrtka,

9.5.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
08.05. / DELOVNO SREČANJE S PREDSEDNIKOM DRŽAVE
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije v sodelovanju z Uradom predsednika republike
Slovenije organiziramo delovno srečanje s Predsednikom Republike Slovenije, Borutom Pahorjem.
Srečanje bo predvidoma v sredo, 8. maja 2013, ob 11.00 uri v Kulturno turističnem centru v Občini
Oplotnica, Goriške ceste 4. Vabilo.

15.05. / PRAVNE PODLAGE IN EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PREGLED
ELABORATOV O CENAH STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH
GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Inštitutom za javne službe vabimo na posvet z naslovom
PRAVNE PODLAGE IN EKONOMSKA IZHODIŠČA ZA PREGLED ELABORATOV O CENAH
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB VARSTVA OKOLJA.
Seminar bo potekal 15. maja 2013 s pričetkom ob 9.30 uri v prostorih Austria Trend hotela Ljubljana
(dvorana Horus), Dunajska Cesta 154, 1000 Ljubljana.
Seminar je namenjen predstavnikom občin, ki se s problematiko zagotavljanja občinskih javnih služb
varstva okolja ter presojo elaboratov in potrjevanjem cen komunalnih storitev srečujejo pri svojem
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delu. Na posvetu bodo za vas na razpolago Leo Kremžar, Skupnost občin Slovenije, mag. Boris
Jagodič, Inštitut za javne službe, mag. Stanka Cerkvenik, Inštitut za javne službe ter mag. Blanka
Vezjak, Vezjak svetovanje, d. o. o.
Na seminarju boste izvedeli kako uskladiti občinske odloke in druge akte z novo Uredbo o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja,
kako vplivajo ukrepi dosedanje cenovne politike na poslovanje izvajalcev občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, dobili boste napotke kako analizirati ključne pogoje izvajanja posameznih
gospodarskih javnih služb z vidika upravičenih stroškov ter kako predeliti izhodišča za oblikovanje
cen kot podlaga za pripravo elaborata. Na posvetu bomo tudi pregledali in splošno komentirali
elaborate o cenah posameznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vabilo na posvet s
programom in prijavnica
Vaša vprašanja v zvezi z obravnavano tematiko nam lahko sporočite preko prijavnice. Zaradi priprave
kvalitetnih odgovorov vas naprošamo, da nam sporočite vaša vprašanja tri dni pred posvetom.
Prijave sprejemamo na naslov metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02 234 15 03 najkasneje dan pred
posvetom, torej 14.5.2013.

15.05. / SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV Z MINISTROM ŽIDANOM
Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Združenje mestnih občin Slovenije družno
organiziramo srečanje z ministrom mag. Dejanom Židanom, ki bo 15. maja 2013 ob 9.00 uri v viteški
dvorani Pokrajinskega muzeja Maribor, Grajska ul. 2 v Mariboru. Vabilo
Vabimo vas, da pisna vprašanja za ministra in njegove sodelavce pošljete na naslov
metka.lasic@skupnostobcin.si do 7. maja.

15.05. / VABILO NA KONFERENCO COOP
V imenu organizatorjev eim, Centra razvoja človeških virov, Fundacije PRIZMA, domačih in
mednarodnih partnerjev projekta ter Slovenskega foruma socialnega podjetništva in Skupnosti občin
Slovenije vas vabimo, da se nam pridružite na mednarodni konferenci GOSPODARSKI IN SOCIALNI
MODELI PRIHODNOSTI- Sodelovanje med javnimi institucijami, družbeno odgovornimi profitnimi
podjetji in socialnimi podjetji za večjo konkurenčnost v lokalnih okoljih, ki bo 15. maja 2013 v
prostorih Centra avtonomne in alternativne produkcije CAAP v Mariboru, na Valvazorjevi 42.
Udeležba na konferenci je brezplačna. Ker je število mest omejeno, vas prosimo, da se prijavite čim
prej in si rezervirate mesto. Prijave zbiramo do 10. maja 2013 oz. do zapolnitve mest. Prijave pošljite na
e-naslov: info@center-rcv.org ali po faksu: (02) 333 13 46, prijavite se lahko tudi preko spletne
prijavnice:
https://docs.google.com/forms/d/16Xz_YFCc3BASZHKh9zJqDizRHTBv6Qp5CmMlr2Fza74/viewform.
Morebitne spremembe programa bodo objavljene na spletni strani projekta COOP www.coop.fsp.si.
Program, Prijavnica na konferenco
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15.05. / EVROPSKI SONČNI DNEVI
Skupnost občin Slovenije in Občina Slovenske Konjice v sklopu projekta Evropski sončni
dnevi 2013 in Covenant CapaCITY vabita na srečanje Evropski sončni dnevi 2013 –
predstavitev primerov dobrih praks na področju OVE in URE. Srečanje bo potekalo 15. maja
2013 z začetkom ob 9.00 uri v Penzionu Kračun Loče, Slomškova ulica 6, 3215 Loče. Po
delovnem delu srečanja, ki bo trajalo predvidoma do 12.30 ure, se ob prigrizku nadaljuje
neformalno mreženje in izmenjava izkušenj. Udeležba je brezplačna. Prijavite se s priloženo
prijavnico do 10. maja 2013. VABILO S PRIJAVNICO najdete tukaj. Vljudno vabljeni!

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
07.05. / KOR. UPRAVLJANE IN NOTRANJA REVIZIJA
Slovenski inštitut za revizijo vabi na 2. mednarodno konferenco IIA (The Institute of Internal
Auditors) - Slovenskega inštituta, ki bo 7. maja 2013 v veliki dvorani Fakultete za družbene vede
(FDV). Na konferenco vabimo člane uprav in nadzornih svetov, nosilna tema konference pa bo
korporativno upravljanje in notranja revizija. Tudi letos bodo kot ključni gostje in predavatelji
sodelovali tuji strokovnjaki s področja notranje revizije. Več o njih in poteku konference lahko
preberete v pripetem obvestilu za javnost. Dodatna vprašanja lahko pošljete na info@si-revizija.si ali
pokličete na 01/568 56 36.

09.05. / INFORMATIVNI DAN LIFE +
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje vabi na LIFE + 2013 INFORMATIVNI DAN, ki bo v četrtek, 9. maja
2013, z začetkom ob 9.00 uri v veliki sejni sobi v 4. nadstropju Agencije RS za okolje, Vojkova 1b,
Ljubljana. Udeležba je brezplačna, prijave niso potrebne.

08.05. / TRAJNOSTNA MOBILNOST KOT PODPORA TURIZMU
Logarska dolina d.o.o. organizira in vabi na brezplačno delavnico Trajnostna mobilnost kot podpora
turizmu v okviru programa Švicarski prispevek. Delavnica bo v sredo 8. maja 2013 v Hotelu Plesnik,
depandansa Palenk. Vabilo s programom
Prosimo za prijavo udeležbe na delavnici, ki je brezplačna, na dusan.prasnikar@ksa.si ali na 031 694
134 do ponedeljka, 6. maja 2013! Po koncu prijav vam pošljemo tudi seznam prijavljenih za možnost
dogovora skupnega prevoza v Logarsko dolino.

16. IN 17.05. / KONFERENCA O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI V
LOKALNIH SKUPNOSTIH
Šentrupert – energetsko najbolj učinkovita občina v letu 2012 v četrtek in petek, 16. in 17. maja 2013, v
Šentrupertu v Deželi kozolcev organizira in vabi na konferenco. Vizija 2020 je dosegljiva. Na
vprašanja:
kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost do leta 2020?

19.4.2013 – 26.4.2013

TN št. 17

kako v reševanje energetske učinkovitosti pritegniti zasebne partnerje?
kako izpeljati uspešen model energetskega pogodbeništva?
kako pristopiti k investicijam za izboljšanje energetske učinkovitosti?
in ostale dileme, ki se ob tem porajajo, bomo odgovarjali na konferenci Energetsko učinkovite lokalne
skupnosti in v zborniku razprav s konference Kako postati energetsko neodvisna lokalna skupnost.
Konferenca bo potekala v na svetu edinstvenem okolju edinega muzeja na prostem s kozolci v
Šentrupertu na Dolenjskem v Deželi kozolcev.
Konferenca je namenjena županom/županjam in strokovnim službam občinskih uprav, ki se ukvarjajo
s področjem energetske učinkovitosti. Prvi dan je namenjen županom in odgovornim na občinah za
finančno izvedbo investicij. Drugi dan je namenjen strokovnim kadrom na občinah, odgovornim za
tehnično plat odločitve in izvedbe tovrstnih investicij. Kotizacija za posameznega predstavnika znaša
70€, pri čemer se lahko pod eno kotizacijo prvega in drugega dne konference udeležita različna
udeleženca. Kotizacija zajema izvod zbornika predavanj s konference, pogostitve in banket pod
kozolcem, vožnjo z električnimi skuterji in, kot zanimivost, testno vožnjo s Toyotinimi hibridnimi
vozili. Predstavitev, program konference in prijavni obrazec najdete na tej povezavi. Ker je število
udeležencev omejeno, vas vabimo k čimprejšnji prijavi. Vljudno vabljeni v našo družbo. (Vir: občina
Šentrupert)

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
25.92013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave. Vsebine
konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim
za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

NOVICE DRUGIH
EVROPSKA ZELENA PISARNA V SLOVENIJI
Današnji dan Zemlje letos poteka pod sloganom Obrazi podnebnih sprememb in opozarja na dejstvo,
da so podnebne spremembe že povsod prisotne in vplivajo na življenjske razmere po vsem svetu. V
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Umanoteri vas ob tej priložnosti želimo spomniti na mednarodni projekt Evropska zelena pisarna
(EGO – European Green Office). Projekt prispeva k preoblikovanju pisarn v podjetjih in drugih
organizacijah v okolju in človeku prijazne. Umanotera je v sodelovanju s projektnimi partnerji iz šestih
držav pripravila orodja za podporo uvajanju zelene pisarne v podjetjih in organizacijah. Vsa orodja so
prevedena tudi v slovenski jeziki in javno dostopna na spletu:
Priročnik Evropske zelene pisarne - S pomočjo priročnika boste izvedeli vse, kar potrebujete za
uspešno ozelenitev vaše pisarne v 17 poglavjih (npr. menedžment zelene pisarne, trajnostno in
zeleno naročanje, poraba energije v pisarni, poraba papirja, ravnanje z odpadki, čiščenje pisarne
ipd…) v katerih se lahko seznanite tudi z evropsko okoljsko zakonodajo na posameznih področjih.
Priročnik je na spletu objavljen v PDF formatu, na voljo je tudi tiskana izdaja, ki jo lahko naročite z
naročilnico (za fizične osebe, za pravne osebe).) - cena je 20 evrov + ddv.
Kalkulator ekološkega odtisa - Izračunajte ekološki odtis svoje pisarniške dejavnosti in se
spoznajte, kako veliko zemljišče je potrebno, da podpira življenjski slog vaše pisarne
Virtualni učni sistem - S pomočjo virtualne pisarne boste v interaktivni obliki našli informacije in
nasvete za vse vidike zelene pisarne
Kontrolni seznam Zelene pisarne - Z uporabo orodja za samoevalvacijo cenite, kako zelena je
vaša pisarna zdaj in kje so priložnosti za izboljšave.
V procesu ozelenjevanja pisarn lahko s pomočjo orodij usposabljate in motivirate vodje Zelene pisarne
in ostale zaposlene. Na ta način bo vaša organizacija oziroma podjetje bolj okoljsko ozaveščena in
dejavna.
Prav zdaj je v teku tudi usposabljanje in mentorstvo za vodenje zelene pisarne v podjetjih in
organizacijah– v Sloveniji je v ta proces vključenih 8 podjetij in organizacij: Zavarovalnica Triglav, d.d.
(partner projekta), Aerodrom, d.d., NLB, d.d., Kemijski inštitut RS, Medium, d.o.o., British Embassy,
British Council in Razvojni center Litija. Pred začetkom poletja bodo ob zaključku mentorstva na
posebnem dogodku prejela priznanja podjetja, ki bodo uspešno zaključila proces ozelenjevanja
pisarne, nekateri se bodo potegovali tudi za nagrado Evropske zelene pisarne. Za podrobnejše
informacije glede projekta in orodij sem vam z veseljem na voljo. (vir: Špela Kern;
spela@umanotera.org)

7. REDNA SEJA VLADE RS
ODPRAVLJANJE POSLEDIC RAZVELJAVLJENIH DOLOČB ZUJF
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o odpravi posledic razveljavitve drugega, tretjega in
četrtega odstavka 143. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZOPRZUJF). S tem vlada
predlaga odpravo posledic nesorazmernega posega v nekatere pokojnine (med katere na primer
sodijo pokojnine udeležencev NOV, vojnih veteranov, bivših vojaških zavarovancev (JLA),
upravičencev do višjega zneska po Zakonu o popravi krivic, izjemne pokojnine), pri čemer zagotavlja
enak položaj vsem kategorijam upokojencev, ki jim je bila pokojnina znižana zaradi neustavnih določil
ZUJF. Zneski razlike, ki bodo prizadetim upokojencem pripadali na podlagi predlaganega zakona,
bodo v skladu s predlogom zakona izplačani v dveh delih. Zavod za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije bo 20 % pripadajočega zneska izplačal z izplačilom pokojnine za junij 2013, 80 %
razlike pa z izplačilom pokojnine za maj 2014.
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Poleg tega predlog zakona opredeljuje vračilo oziroma poračun izplačanega letnega dodatka, do
katerega so bili upravičeni upokojenci zato, ker jim je bila pokojnina znižana na podlagi ZUJF in je
znesek njihove znižane pokojnine znašal 622,00 evrov. Navedeni upokojenci do letnega dodatka ne bi
bili upravičeni, če njihova pokojnina ne bi bila znižana. (Vir: Vlada RS, ur)

POROČILO O ČRPANJU SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
2007-2013
Vlada RS se je seznanila s sedanjim stanjem na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike
za programsko obdobje 2007-2013. Poročilo obravnava presek stanja in uspešnost Slovenije na tem
področju do konca marca 2013, identificira glavne ovire in njihove posledice ter podaja predloge in
priporočila za pospešitev črpanja.
Republika Slovenija je v obdobju od 2007 do 2013 od 4,8 milijarde evrov razpoložljivih sredstev
evropske kohezijske politike (EU in SLO del) potrdila 5 milijard evrov instrumentov – projektov oz.
programov. Za 3,5 milijarde evrov razpoložljivih sredstev je bilo doslej podpisanih pogodb, iz
državnega proračuna izplačane 2,5 milijarde evrov (EU in SLO del) razpoložljivih sredstev, vanj pa iz
bruseljske blagajne povrnjenih 1,8 milijarde evrov (EU del). To pomeni, da so projekti pripravljeni in
odobreni, v nadaljevanju jih je treba le še izvesti in zagotoviti denarni tok.
Obseg izplačil iz proračuna v prvih letošnjih mesecih (do konca marca 2013) znaša dobrih 76 milijonov
evrov glede na sprejeti proračun za leto 2013 (1,1 milijarde evrov).
Ministrstva, vključena v izvajanje kohezijske politike v Sloveniji, sicer krepijo aktivnosti tako na
področju pospeševanja izplačil iz državnega proračuna, vendar so kljub temu nekoliko znižala
napovedi izplačil za leto 2013 – z 1,1 milijarde na 921 milijonov evrov (končni znesek bo odvisen tudi
od rebalansa proračuna za letošnje leto), kot povračil iz bruseljske blagajne v državni proračun.
Kot izhaja iz poročila, so se poleg rednih nalog že začele izvajati nove aktivnosti, s ciljem, da bi
preprečili nevarnost izgube sredstev. MGRT je že opredelil potrebne spremembe Zakona o
izvrševanju proračuna Republike Slovenije, Zakona o javnem naročanju in Zakona o reviziji
postopkov javnega naročanja, kjer so velike ovire za učinkovito črpanje evropskih sredstev. Med
drugim je na predlog Evropske komisije v ustanavljanju ekspertna skupina za javna naročila, ki bo
pospešila pregled razpisnih dokumentacij, pripravljali se bodo akcijski načrti, kjer bodo opredeljeni
ukrepi za boljše izvajanje ter večjo kakovost in učinkovitost nadzora nad projekti ter nadgrajen
informacijski sistem ISARR. (Vir: Vlada RS, ur)

SPREMEMBE EU KOHEZIJSKE UREDBE
Vlada RS je določila predlog stališča Republike Slovenije do predloga sprememb Evropske komisije, ki
se nanašajo na Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za
regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, ki jih zajema splošni strateški
okvir, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in
Kohezijskem skladu ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 - 7537/13.
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Slovenija pozdravlja predlog sprememb Evropske komisije, ker vključuje dodatno podporo reševanju
visoke brezposelnosti med mladimi, zadržana pa je do predlaganih kriterijev upravičenosti do
pomoči. Slovenija tako predlaga prožnejše kriterije do upravičenosti in vključenost regij, v katerih je
bil v letu 2012 zabeležen skokovit porast brezposelnosti mladih. Sicer pa podpira predloge, ki gredo v
smer zmanjševanja administrativne obremenjenosti pri izpolnjevanju predhodne pogojenosti,
spremljanju in vrednotenju. (Vir: Vlada RS, ur)

PROGRAM ODPRAVE POSLEDIC ŠKODE PO POPLAVAH
Na Vladi je bil sprejet Program odprave posledic škode v gospodarstvu v Sloveniji po poplavah v
novembru 2012 z izhodišči za izvedbo programa za leto 2013. Vlada je za izvedbo programa v letu
2013 zagotovila sredstva proračunske rezerve v višini 11.000.000 evrov.
MGRT pripravlja in izvaja aktivnosti za dodelitev pomoči gospodarskim subjektom, ki so utrpeli
škodo v poplavah v novembru 2012. V prvi fazi je MGRT izvedlo preko Slovenskega podjetniškega
sklada na podlagi Zakona o podpornem okolju za podjetništvo in na njem temelječem Programu
ukrepov za spodbujanje podjetništva in konkurenčnosti 2007-2013 interventni ukrep. Slovenski
podjetniški sklad je objavil in izvedel javni poziv, na osnovi katerega smo dodelili 4,4 milijone evrov
pomoči po pravilu de minimis gospodarskim družbam in samostojnim podjetnikom za škodo na
strojih in opremi ter zalogah. V drugi fazi je MGRT na podlagi ocene škode v gospodarstvu in Zakona
o odpravi posledic naravnih nesreč pripravilo Program odprave posledic škode v gospodarstvu po
poplavah v novembru 2012. Na podlagi tega bo lahko dodelilo pomoč v višini 11 milijonov evrov
gospodarskim družbam, samostojnim podjetnikom, posameznikom, ki samostojno opravljajo
dejavnost, zavodom in zadrugam za škodo na strojih in opremi, zalogah in izpadu prihodka. (Vir:
Vlada RS, ur)

NAČRT UPRAVLJANJA Z MORSKIM GOSPODARSKIM RIBIŠTVOM
Načrt upravljanja z morskim gospodarskim ribištvom v teritorialnih vodah Republike Slovenije, ki
vsebuje vse ribolovne tehnike v slovenskem morju (tudi pasivna ribolovna orodja), vsebuje tudi dve
derogaciji, in sicer:
1. za pridnene vlečne mreže »volantine« z minimalnim odmikom 1,5 navtične milje od obale in
2. za uporabo zapornih plavaric za ribolov cipljev.
Vlada je hkrati sprejela sklep, da obe derogaciji, stopita v veljavo z dnem odobritve derogacij s strani
Evropske komisije.

ZMANJŠEVANJE ŠTEVILA ZAPOSLENIH V JAVNI UPRAVI IN
UKINJANJE URADOV PO OBČINAH
Vlada Republike Slovenije je sprejela odgovor na pisno vprašanje državnega svetnika v zvezi z
zmanjševanjem števila zaposlenih v javni upravi in posledično ukinjanju uradov po občinah.

19.4.2013 – 26.4.2013

TN št. 17

1. Vlada Republike Slovenije je na seji, 11. oktobra 2012, sprejela Skupni kadrovski načrt organov
državne uprave za leti 2013 in 2014. V katerem za leto 2013 znaša 31.010 zaposlitev, za leto 2014 pa
znaša 30.960 zaposlitev.
2. S postopnim uvajanjem novega davčnega informacijskega sistema v Davčni upravi RS so se delno
že spremenili delovni procesi, ki narekujejo tudi potrebno prilagoditev organizacije, ki bo s svojim
učinkovitim delovanjem in nudenjem storitev zavezancem za davek pomembno prispevala k dvigu
ravni kakovosti storitev vsem državljanom Republike Slovenije. Vzporedno se izvajajo tudi
organizacijske spremembe, ki predstavljajo racionalizacijo poslovnih procesov in narekujejo večjo
učinkovitost v izvajanju davčnih nalog. Delovanje izpostav v trenutni organiziranosti v določenih
primerih ni več ekonomsko upravičeno in smotrno. Pri proučitvi dejanskega stanja izvajanja nalog
davčna uprava ni naletela na ovire, ki bi onemogočile zagotavljanje enakega obsega in kvalitete
storitev zavezancem za davek, zato je reorganizacija davčnih izpostav in vzpostavitev davčnih pisarn
kot oblike dela predvidena s 01.07.2013.
3. Geodetsko upravo RS na teritorialni ravni sestavlja 12 območnih geodetskih uprav ter 30 geodetskih
pisarn. Na podlagi navedenega Geodetska uprava RS na teritorialni ravni zagotavlja opravljanje
javnih nalog na 42 lokacijah. Geodetska uprava Republike Slovenije trenutno ne predvideva ukinjanja
območnih geodetskih uprav ali geodetskih pisarn. V kolikor pa se bo trend zmanjševanja števila
zaposlenih na Geodetski upravi RS nadaljeval (kar je v prihodnje sicer pričakovati v skladu s politiko
zmanjševanja števila zaposlenih v javnem sektorju), bo na Geodetski upravi RS potrebno pristopiti
tudi k ukinjanju geodetskih pisarn ter pripojitev le-teh geodetskim pisarnam ali območnih geodetskim
upravam v sosednjih oz. bližnjih občinah, ker z obstoječim kadrom na posameznih lokacijah ne bo več
mogoče učinkovito izvajati javnih nalog.
4. Na območni enoti Inšpektorata za kmetijstvo in okolje v Mariboru, v inšpekcijski pisarni Ormož
delujejo trije kmetijski inšpektorji, ki izvajajo nadzor po krajevnih pristojnostih. S 1. januarjem 2013 je
Inšpektorat za kmetijstvo in okolje izgubil 11 kmetijskih inšpektorjev, ki so z reorganizacijo sistema
varne hrane prešli na novo Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. Na območni enoti
Maribor se je njihovo število zmanjšalo za enega inšpektorja. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V OBMOČJU IZVAJANJA
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
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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.

RAZPIS ZA JAVNO NAROČANJE INOVACIJ
Razpis za javno naročanje inovacij je objavila EK. Teme so tokrat tri:
čista vozila in plovila, ter druge naprave za mobilnost (izključeno je področje IKT)
trajnostna gradnja
bolj učinkovita raba virov, vključno z recikliranjem
Na voljo je 6,3 mio €, rok za prijavo je 28. maj.

NATEČAJ ZA NAGRADO »REGIOSTARS 2014«
Evropska komisija je objavila natečaj za nagrado »RegioStars 2014« - sedmo letno nagrado – za najbolj
inovativne projekte s področja regionalnega razvoja, ki so sofinancirani s sredstvi evropskih
strukturnih skladov, ki bo podeljena v začetku leta 2014 v Bruslju. Kot v predhodnem letu, je bilo
opredeljenih pet nagradnih področij:
pametna rast: spodbujanje inovacij malih in srednje velikih podjetij;
trajnostna rast: zelen razvoj in ustvarjanje delovnih mest s pomočjo bio-gospodarstva;
vključujoča rast: ustvarjanje delovnih mest za mlade generacije;
CityStar: investicijski projekti na področju trajnostnega mestnega javnega prometa;
večji investicijski projekti: energetska učinkovitost in gospodarstvo z nizkimi emisijami
ogljika.
Za nagrade v letu 2014, bodo izbrani finalisti v okviru dnevov odprtih vrat oktobra 2013 imeli
možnost predstaviti svoje projekte neodvisni žiriji.
Več

informacij

in

prijavni

obrazci

so

vam

na

voljo

na

tej

povezavi:

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/regions_for_economic_change/regiostars_14_en.cfm.
Rok za prijavo najbolj inovativnih projektov s strani Organa upravljanja Evropski komisiji je 30. april
2013. Zainteresirani vodilni partnerji naj posredujejo svoje prijave v angleškem jeziku do najkasneje
26. aprila 2013 Organu upravljanja/Skupnemu tehničnemu sekretariatu na elektronski naslov: REGIOSTARS@ec.europa.eu. V primeru dodatnih vprašanj se prosim obrnite na Natalie Majcenovič na 01 400
3153.

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
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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.

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO AKTIVNOSTI REGIONALNIH
DESTINACIJSKIH ORGANIZACIJ
Javni razpis se izvaja v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013, razvojne prioritete Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov, prednostne
usmeritve Dvig konkurenčnosti turističnega gospodarstva. Namen razpisa je vzpodbujanje izvedbe
aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij, ki se nanašajo na izvajanje operativnih, razvojnih,
distribucijskih in promocijskih funkcij, ki bodo spodbudile razvoj turizma v turističnih destinacijah.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje aktivnosti, opredeljenih v osnutku modela vzpostavitve in
delovanja regionalnih destinacijskih organizacij, ki delujejo na območju razvojne regije in izvajajo
operativno, razvojno, distribucijsko in promocijsko funkcijo na področju turizma v regiji. Na razpis za
ta namen se lahko prijavi ena regionalna destinacijska organizacija iz ene razvojne regije, ki ima obliko
zavoda, javnega zavoda, javnega gospodarskega zavoda, neprofitne regionalne razvojne agencije ali
druge neprofitne organizacije, ki deluje na področju turizma. Prijavitelji morajo pridobiti soglasje
sveta regije ali soglasje vseh občin za izvajanje nalog regionalne destinacijske organizacije na področju
razvojne regije vsaj za obdobje treh let od dneva oddaje vloge na razpis. Na razpis se ne morejo
prijaviti regionalne destinacijske organizacije iz razvojnih regij, ki že imajo veljavne pogodbe za
sofinanciranje aktivnosti regionalnih destinacijskih organizacij na podlagi Javnega razpisa za
pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj – ESRR za izvedbo aktivnosti regionalnih
destinacijskih organizacij, objavljenem v Uradnem listu RS št. 42/2010, dne 28.5.2010. Rok za oddajo
ponudb je 24.05.2013 do 14. ure. Več o tem tukaj.

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.
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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
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.

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
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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.

MEDNARODNE NOVICE SOS
NALAS BO ENO LETO VODIL TONE PERŠAK
Na osmi redni skupščini mreže združenj lokalnih oblasti JV Evrope (NALAS) je vodenje prevzel
Slovenec, Anton Peršak, župan Občine Trzin in prepoznavni član predsedstva Skupnosti občin
Slovenije. Napovedal je, da se bo mreža odslej, poleg dosedanjih prizadevanj za decentralizacijo v
regiji, v njegovem mandatu v večji meri kot doslej posvečala tudi večanju participacije mladih, kakor
tudi lajšanju ekonomsko-socialne situacije na lokalni ravni.
»NALAS že ima v svojem programu nekaj pomembnih tem, ki jih poskuša uveljavljati v razmerju do
državnih oblasti; to je proces decentralizacije - tako politične kot finančne, z namenom, da bi se
lokalnim skupnostim JV Evrope zagotovilo višjo raven avtonomije, v smislu zajemanja in usmerjanja
prihodkov. To bo zagotovo ostala prioriteta tudi v mojem mandatu, prav tako pa tudi programska
usmeritev na področju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije. Kot posebno polje
delovanja pa bi v tem letu odprl iskanje odgovorov na vprašanje, kaj lahko zlasti lokalne skupnosti
naredijo za to, da bi se omililo oz. preprečilo učinke globalne krize. Zato že razmišljamo o organizaciji
mednarodne konference, na kateri bi si prizadevali za ugotovitev tistih nujnih zakonodajnih
sprememb v regiji, ki bi omogočile spremembe v tej smeri – torej ustanavljanje zadrug, socialnih
podjetij in podobnih struktur, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju socialne stiske in v neki meri tudi
rasti gospodarstva,« je povedal Anton Peršak ob njegovi inavguraciji. Dodal je še: »Potrebno bo
omogočiti vključevanje mladih v procese odločanja, pri čemer ne gre za klasične oblike, kot je
strankarska pripadnost, ki večino mladih danes ne zanima več, ampak za oblike neposredne
demokracije, e-demokracije in projekte, ki jih mladi predlagajo sami.«
Izvršni direktor mreže NALAS, Kelmend Zajazi je glede pričakovanj organizacije ob nastopu mandata
Antona Peršaka povedal, da bodo skupaj dodatno krepili sodelovanje lokalnih oblasti JV Evrope pri
strategijah rasti in razvoja, pa tudi pri vključevanju celotne regije v EU.
»NALAS je v dobrem položaju, da to tudi doseže, saj nastopa kot nivojski koordinator strategije
Evropa 2020, ki jo vodi Svet za regionalno sodelovanje (Regional Cooperation Council). Gospod
Peršak je pretekla tri leta v naši mreži zasedal mesto podpredsednika, z vodstvenimi sposobnostmi in
modrostjo pa je postal cenjen sogovornik. Drug od drugega imamo visoka pričakovanja pri doseganju
rezultatov na področju decentralizacijskega postopka na Balkanu,« je v zvezi s pričakovanji v
naslednjih dvanajstih mesecih povedal Kelmend Zajazi. (bh)

SKUPŠČINA NALAS V LUČI DECENTRALIZACIJE
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Letna konferenca Mreže nacionalnih združenj občin JV Evrope (NALAS), ki je bila 19. in 20. aprila
letos v Skopju je bila uspešna. Uspešna tako po številu udeležencev, oziroma zastopanosti vseh
nacionalnih združenj, kot tudi po rezultatih konference. V okviru NALAS se odvija kar nekaj
zanimivih projektov, v katere je aktivno vključeno tudi naše združenje. Še več, rezultate nekaterih
projektov tudi mi s pridom izkoriščamo pri izvajanju naših aktivnosti. Konkreten takšen primer je
poročilo o finančni decentralizaciji, katerega podatke smo uporabili pri pogajanjih in zastopanju naših
stališč. Čeprav se kar nekaj projektov, oz. financiranje le teh z strani donatorjev v preteklem ali
letošnjem letu zaključuje pa je bilo zastavljenih in potrjenih več novih projektov, ki so v skupnem
interesu vseh nacionalnih združenj. Eden takšnih perspektivnih projektov je tudi vzpostavitev baze
podatkov o financiranju občin in poenotenje standardov za zbiranje kategorizacijo in obdelavo le teh.
Povezovanje in skupno nastopanje nacionalnih združenj občin je izrednega pomena za izmenjavo
dobrih praks, kot tudi lažjo in bolj učinkovito uresničevanje njihovih interesov, kot tudi za procese
finančne decentralizacije, skladnejši regionalni razvoj in konkurenčni razvoj posameznih območij.
Zato je po mojem mnenju članstvo našega združenja in krepitev naše aktivnosti v projektih v našem
strateškem interesu, predsedovanje organizaciji z strani kolega Toneta Peršaka pa priložnost, da
utrdimo svoj položaj in vpliv v organizaciji in morebiti uspemo vnesti tudi kakšno novo temo ali
projekt, ki je v našem interesu. (Darko Fras, župan in delegat NALAS)

SEJEM OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest
Republike Hrvaške (UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške (UORH) in
mesta Reke ter Opatije, bodo letos organizirali mednarodni sejem občin
jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in Opatiji, Republika
Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih športnega centra Zamet.
Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program. Tema
NEXPO 2013 je evropska integracija. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim oblastem, da se sestanejo
s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje potencialnih vlagateljev za občinske
projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013. Za več informacij vas vabimo na spletno stran:
http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat SOS. (bh)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KAKO ZNIŽATI IZPUSTE CO2 IZ AVTOMOBILOV
Ena petina vseh izpustov CO2 iz držav Evropske unije prihaja iz avtomobilskega prometa. V obdobju
1990-2008 so se avtomobilski izpusti povečali za četrtino: poslance zato skrbi, ali bo EU uspelo doseči
svoj cilj znižanja avtomobilskih izpustov na 95 gramov CO2 na kilometer. Odbor za okolje se je tako
24. aprila zavzel za spodbude proizvajalcem avtomobilov, ki bi jih prepričale v proizvodnjo okolju bolj
prijaznih avtomobilov.
Če bi proizvajalci začeli s prodajo modelov, katerih izpusti bi bili nižji od predpisanih, bi si s tem
vsako leto do leta 2020 zaslužili bonus. Tega bi lahko nato porabili v letih, ko jim ne bi uspelo doseči
ciljev v zvezi z izpusti CO2. V primeru, da se omejitve izpustov ne bi držali, pa bi morali plačati kazen
za vsak gram CO2 nad omejitvijo. (vir:EP)

EVROPSKA KOMISIJA USTANOVILA PLATFORMO ZA DOBRO
DAVČNO UPRAVLJANJE
Komisija je danes v okviru skupnih prizadevanj za boj proti davčnim utajam in izogibanju davkom
ustanovila novo platformo za dobro davčno upravljanje. Platforma bo spremljala napredek držav
članic pri omejevanju agresivnega davčnega načrtovanja in zajezitvi davčnih oaz v skladu s
priporočili, ki jih je Komisija predstavila lani (glej IP/12/1325). Cilj je zagotoviti, da bodo države članice
na tem področju dejansko in učinkovito ukrepale v okviru usklajenega okvira EU. V platformi bodo
sodelovali predstavniki različnih zainteresiranih strani – nacionalnih davčnih organov, Evropskega
parlamenta, gospodarstva, akademske sfere, nevladnih organizacij in drugih. To bo olajšalo tudi
dialog in izmenjavo strokovnega znanja, kar lahko prispeva k bolj usklajenemu in učinkovitemu
pristopu EU v boju proti davčnim utajam in izogibanju davkom. Celotno objavo si lahko preberete
tukaj. (vir:EU)
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