MISEL TEDNA
"Določamo se z odločitvami. Z njimi oživljamo in osmišljamo besede in sanje.
Z njimi omogočimo, da tisto, kar smo, postane, kar želimo biti."
Sergio Bambaren (iz knjige Delfin)
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Priprava zaključnih računov proračunov občin Vabilo, prijavnica

18.01.

Seja komisije za mladinsko politiko
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NOVIČKE SOS
PRIPOMBE K URKO
V sekretariatu Skupnosti občin Slovenije smo na spletnih straneh Ministrstva za kmetijstvo in okolje
naleteli na Osnutek Uredbe o komunalnih odpadkih. Kljub realno kratkemu roku za pripombe zaradi
dela prostih dni, smo v Skupnosti občin Slovenije v sodelovanju z občinami članicami in izredno
aktivno komisijo za gospodarske javne službe pri SOS zbrali in sestavili pripombe na osnutek Uredbe
o komunalnih odpadkih, ter jih v roku posredovali pristojnemu ministrstvu, skupaj s pozivom k
sklicu sestanka med predstavniki SOS in predstavniki ministrstva, saj se je pri pregledu uredbe
izkazalo, da občinam nalaga stroške na področju normativov, ki bi jih naj nosile občine. (bh)

ZAPROSILI ZA URADNO POJASNILO GLEDE SPREMEMBE MEDO
Vlada RS je na dopisni seji 31. decembra 2012 izdala Uredbo o dopolnitvi uredbe o metodologiji za
oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja in jo še isti dan
objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. Sicer je pristojen minister za kmetijstvo in okolje v izjavi
medijem podal okvirno pojasnilo, vendar kljub temu za občine še nekaj specifik ostaja nejasnih. Zato
smo ministrstvu posredovali zaprosilo za uradno tolmačenje dotične uredbe. (bh)

SPREMEMBE TURISTIČNEGA ZAKONA
V ponedeljek, 7. januarja 2013 so iz MGRT – Direktorata za turizem sporočili (po telefonu), da nas
naslednji dan, v torek, 8. januarja 2013 vabijo na nujni sestanek v zvezi z Zakonom o spodbujanju
turizma, kjer naj bi Državni sekretar predstavil spremembe – ki se predvsem nanašajo na deregulacijo
področij (vodenje, agencije). Novega besedila zakona pred ustno razlago niso želeli poslati. Sekretariat
SOS je obvestilo o sestanku poslal članicam in članom komisije za turizem s povabilom vsem, ki se
lahko odzovejo v tako kratkem času. Na sestanku sta državni sekretar Uroš Rožič in Marko Podrekar
prisotnim pojasnila, da se je vodstvo ministrstva odločilo za spremembe predloga Zakona o
spodbujanju razvoja turizma in da želi spremembe predstaviti predstavnikom Skupnosti občin
Slovenije, ki so aktivno sodelovali v usklajevanju besedila zakona do sedaj. Povzel je ključne
spremembe novega predloga zakona:
deregulacija v celoti področja turističnega vodenja in turističnih agencij, kar pomeni, da ne bo
več potrebnih licenc ne za agencije in ne za turistične vodnike. Posledično ne bodo v zakonu
regulirani tudi ne lokalni turistični vodniki, saj po njihovem mnenju za to ni potrebe.
iz zakona bo brisano celotno poglavje javnih pooblastil
višina turistične takse se poviša do 1,5 eura, od tega ostane samo 75 % občini, 25 % pa se
nameni za delovanje novoustanovljene državne agencije SPIRIT. Sredstva namenjena agenciji
SPIRIT, naj bi bila za promocijo.
Na sestanku smo pripravljavce opozorili, da je zmanjševanje finančnih sredstev občinam
nesprejemljivo in zelo sporno, saj posega v obseg razpoložljiv lastnih prihodkov občin. Uveljavitev
tega člena bi bila v nasprotju načeli Evropske listine o lokalni samoupravi, Zakona o lokalni
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samoupravi in Zakona o financiranju občin. S predlaganimi spremembami zakona o pospeševanju
turizma bi se občinam finančni viri še dodatno znižali, kar je nesprejemljivo in v nasprotju z izhodišči
v Dogovoru o znižanju povprečnine občinam, ki je bil sklenjen ob hkratni zavezi Vlade RS, da bo z
zakonom za uravnoteženje javnih financ za občine znižala stroške zakonskih nalog občin do višine 10
%. Ministrstvo smo tudi pisno pozvali (in občinam članicam dopis poslali v vednost), da v besedilu
predloga zakona pri poglavju turističnih taks ne spreminja pripadnost turistične, ki v celoti
pripada občinam, saj so to lastni viri občin, hkrati pa tudi namenska sredstva vir za turizem. (SK)

SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS
V petek, 11. januarja 2013 se je v Podčetrtku sestal glavni odbor SOS. Osrednja tema sestanka je bila
problematika komunalnih dejavnosti v povezavi z novimi predpisi (URKO, MEDO in ZVO). Glavni
odbor je sprejel sklep, da se z zvezi s to problematiko nujno skliče sestanek s pristojnim ministrom.
Glavni odbor se je po poročilu predsednika komisije SOS za turizem Petra Misje seznanil s
problematiko, ki jo nov predlog zakona o spodbujanju turizma prinaša občinam, to je, da se 25 %
turistične takse nameni za delovanje novoustanovljene agencije SPIRIT. V nadaljevanju je glavni odbor
obravnaval še druge aktualne zadeve ter sprejel sklepe še glede sestankov s predsednikom Državnega
zbora in predsednikom republike. (SK)

DELOVNO SREČANJE SOS
V petek, 11. januarja je v popoldanskih urah Podčetrtku potekalo neformalno delovno srečanje SOS, ki
je bilo namenjeno razmisleku o vlogi SOS v spreminjajočih se časih ekonomske, socialne in politične
krize, zahtevah po spremembah obstoječih sistemov delovanja lokalne samouprave in širše, zahteve
po večji participaciji prebivalstva in novih oblikah komunikacije,…). SOS kot povezovalka lokalnih
skupnosti, kot združenje, katerega naloga ni samo zastopanje interesov občin temveč tudi odpiranje
možnosti in priložnosti za občine in njihove občanke ter občane mora biti sposobna na te izzive
odgovoriti in ne samo to, jih tudi spodbujati in generirati. (SK)

SESTANEK DS ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
V petek, 11. januarja se je v prostorih MGRT sestala delovna skupina SOS za boljše črpanje EU
sredstev. Na sestanku so se s predstavniki MGRT pogovarjali o Strategiji razvoja Slovenije do leta
2020, ki bo sprejeta v sredini 2013. Članice in člani delovne skupine so predstavili predloge za
spremembo ZJN-2, kot tudi Uredbe o enotni metodologiji…, ki ovirajo občine pri črpanju evropskih
sredstev. Članice in člani so predvsem opozorili na težave, ki se pojavljajo zaradi krize v gradbeništvu
in težavami pri pridobivanju bančnih garancij.
V nadaljevanju so prisotni razpravljali o Navodilih o upravičenih stroških, ki bodo sprejeta
predvidoma do konca meseca, kot tudi o sodelovanju med MGRT ter Delovno skupino za boljše
črpanje EU sredstev pri pripravi strateških dokumentov za naslednjo finančno perspektivo. (MM)
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON O VARSTVU OKOLJA
Na spletni strani Ministrstva za okolje smo zasledili Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu okolja, rok za pripombe je podaljšan na 15. januar. Na ministrstvo je SOS ponovno
naslovil pobudo za sestanek s prošnjo za podaljšanjem roka. Vljudno vas prosimo, da nam vaše
pripombe posredujete na naslov info@skupnostobcin.si najkasneje do 15.1.2013.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
FUNKCIONARJIH V DRŽAVNIH ORGANIH (ZFDO -F)
Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
funkcionarjih v državnih organih (ZFDO-F) s strani Državnega zbora RS, ki je v postopku prve
obravnave.
Predlog zakona je Skupnost občin posredovala občinam članicam in predsedstvu SOS, da podajo do
18.1.2013 svoja stališča, predloge in pripombe na spremembe in dopolnitve zakona.

SPREMEMBE ZAKONA O SPODBUJANU RAZVOJA TURIZMA
Že poleti nas je MGRT povabil k sodelovanju pri pripravi novega zakona o spodbujanju razvoja
turizma. Takrat je občinam grozila ukinitev pavšalne turistične takse. Po številnih usklajevanjih in
aktivnem sodelovanju občin smo dosegli, da pavšalne takse ostanejo. Sicer ne v obliki, kot bi želeli, pa
vendar. V ponedeljek pa smo presenečeni prejeli klic pripravljavca zakona, da se je vodstvo odločilo
za temeljite spremembe predloga zakona. O spremembah lahko preberete v novički z naslovom
Spremembe turističnega zakona (zgoraj). Besedila novega predloga zakona še nismo prejeli. (SK)

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO K UREDBI MEDO
Na spletni strani MKO je objavljeno pojasnilo k Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja.
Po tej uredbi za uveljavitev nove ali spremenjene cene storitve javne službe ni več potrebna pridobitev
pozitivnega strokovnega mnenja ministrstva, pristojnega za okolje, ki je bilo predpisano s Pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva
okolja. Če so občinski sveti potrdili podražitev komunalnih storitev za 30 % ali manj, bodo te cene
lahko uveljavili od 1. 1. 2013 naprej. Če pa so občinski sveti potrdili podražitev za več kot 30 %, pa je
treba za to pripraviti elaborat, ki ga mora potrditi pristojni občinski organ. Če veljavna cena storitev
posamezne javne službe ni bila oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, to pomeni, da ni bila razdeljena
na fiksni in variabilni del. V tem primeru je treba za potrebe določitve odstotka dviga cene najprej
ceno razdeliti na fiksni in variabilni del. V ta namen se smiselno upošteva 29. člen uredbe, ki določa
preračun cene. To pomeni, da se za količino opravljenih storitev posamezne javne službe in prihodke
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iz naslova opravljanja storitev posamezne javne službe upošteva tisto leto, za katero je veljala ta cena,
ki se spreminja. Ko je stara cena razdeljena na fiksni in variabilni del, se nobeden od delov cene ne
sme povečati za več kot 30 %. V nasprotnem primeru je treba ceno uveljaviti na način, kot določa 5.
člen uredbe (elaborat). Za uradno pojasnilo občinam smo že zaprosili Ministrstvo za okolje in prostor.

IZVEDBA POSTOPKOV OCENJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV
Tukaj najdete pojasnilo, ki ga je Ministrstvo za pravosodje in javno upravo posredovalo v zvezi z
izvedbo postopkov ocenjevanja javnih uslužbencev v letu 2013. Zakon za uravnoteženje javnih financ
– ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012) v 162. členu določa, da javni uslužbenci in funkcionarji, ki
izpolnjujejo pogoje za napredovanje v letu 2013, v letu 2013 ne napredujejo v višji plačni razred in ne
napredujejo v višji naziv. Potrebno pa je izvesti postopke ocenjevanja vseh javnih uslužbencev,
najkasneje do 15. marca vsako leto. Z oceno ter pisno utemeljitvijo je potrebno javne uslužbence
seznaniti.

OMEJITVE ŠTEVILA DNI LETNEGA DOPUSTA
Zakon o uravnoteženju javnih financ v 187. členu določa omejitev števila dni letnega dopusta. V zvezi
s tem je MPJU podalo pojasnilo, ki ga najdete s klikom tukaj. Zakon o uravnoteženju javnih financZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012) v 187. členu določa, da funkcionarjem in javnim uslužbencem od 1.
januarja 2013 dalje pripada iz naslova delovne dobe, zahtevnosti dela, starosti javnega uslužbenca,
socialnih in zdravstvenih razmer ter drugih kriterijev največ 35 dni letnega dopusta.
Ne glede na prejšnjo določbo pa se lahko javnim uslužbencem določi največ 15 dodatnih dni letnega
dopusta za posebne pogoje dela, pri čemer je potrebno upoštevati kriterije in višine, kot so določene v
zakonih, podzakonskih predpisih, splošnih aktih in kolektivnih pogodbah. Pravne podlage in podlaga
v 38 in 39 členu ZDDO

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA

VIŠINA IN NAČIN RAZDELITEV SREDSTEV ZA DRU ŠTVA V OBČINAH
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju podatkov občin
glede višine in načinu razdelitev sredstev za društva v občinah.
Občina konkretno sprašuje, koliko sredstev (EUR/letno) in na kakšen način druge občine delijo
sredstva za društva in organizacije (za športna društva, za kulturna društva, za neprofitne
organizacije in društva, za humanitarne organizacije in društva, za društva oziroma organizacije, ki se
ukvarjajo s programi za mlade). Ali imate občine za vsako od navedenih področij svoj razpis in ali
obstajajo pravilniki za razdelitev sredstev.
Odgovore občin v obliki tabel si lahko preberete tukaj.
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RAZTROS GNOJEVKE V NASELJU
V sekretariatu SOS smo prejeli prošnjo za povpraševanje pri občinah članicah na področju kmetijstva.
Občina se že nekaj let spopada z reševanjem raztrosa gnojevke iz bližnje bio-plinarne in prašičje
farme. Oboji (tako bio-plinarna in lastnik farme) v zakonsko dovoljenem terminu opravljajo razvoz in
raztros gnojevke po kmetijskih površinah. Predvsem moteč pa je raztros gnojevke po površinah v
neposredni bližini stanovanjskih stavb in drugih naselij. Kmetijska zakonodaja dovoljuje raztros
gnojevke na kmetijskih površinah v določenih terminih, kar kmetje tudi upoštevajo. Ne ureja pa
raztrosa v povezavi s smradom predvsem v bližini stanovanjskih stavb, kar zna biti za prebivalce zelo
moteče, vpliva pa tudi na njihovo počutje in zdravstveno stanje.
Občino članico zanima, ali se s podobnimi težavami srečujete še v kateri drugi občini in ali je možno
omejiti oz. natančneje določiti uporabo gnojevke v bližini stanovanjskih stavb s posebnim občinskim
odlokom. Odgovore občin si lahko preberete tukaj.

SNEMANJE SEJ OBČINSKEGA SVETA
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede snemanja sej. Vljudno smo prosili
občine, da nam posredujejo informacije.
Svetniki občine so izrazili željo po snemanju sej občinskih svetov. Sedaj občino v zvezi s tem zanima
ali morda katera izmed občin že snema seje, na kakšen način to objavlja ter koga je za to pooblastila.
Mišljena so vizualna snemanja z možnostjo objave preko TV ali interneta.
Odgovore občin si lahko preberete tukaj.
V TEKU

IZDAJA SOGLASJA OBČIN K VIŠJI OPROSTITVI
SOCIALNOVARSTVENIH STORITEV
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju podatkov občin glede
izdaje soglasja občin k višji oprostitvi plačila socialnovarstvenih storitev. Vljudno vas naprošamo, da
nam posredujete informacije.
Občina je s strani Centra za socialno delo prejela zaprosilo za soglasje k višji oprostitvi plačila
socialnovarstvene storitve. Do tega je prišlo, zaradi uveljavitve ZUPJS in ZSVarPre in se je tako
varovancu bistveno znižal mesečni dohodek, saj ni več upravičen do varstvenega dodatka.
Posledično, bi morali zavezanci za doplačilo institucionalnega varstva prispevati več. Zavezanci so do
sedaj bili njegovi otroci. Eden izmed njih poskuša dokazati, da ni sposoben plačati več, ker imata z
ženo kredite ter leasing. Zato se je Center za socialno delo obrnil na občino s vprašanjem ali da
soglasje k višji oprostitvi, to posledično pomeni, da bi občina morala doplačevati storitev.
Zanima nas ali občine izdajate soglasja k višji oprostitvi plačila institucionalnega varstva?
Prosimo, da vaše odgovore posredujete najkasneje do 17.1.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .
4.1.2013 – 15.1.2013
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PRIPRAVA PROTOKOLA
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na pripravo protokola. Zato
občine vljudno naprošamo, da nam posredujete informacije. Občina bi želela pripraviti protokol in bi
za to potrebovala vzorec izdelanega oziroma za izdelavo protokola občine. In sicer, vzorec splošnega
protokola glede urejenosti poslovnih in delovnih prostorov, poslovnih sestankov, protokolarnih
obiskov na občini, potek protokolarnega dogodka in podobno. Odgovore na povpraševanje nam
prosimo posredujete najkasneje do 17.1.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
15.01. / SKUPNA SEJA KOMISIJ
Skupna seja komisij za gospodarske javne službe, občinske inšpektorje ter okolje poteka danes, v
torek, 15.1.2013 od 11.00 do 14.00 ure, v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Sestanek
sklicujemo, saj se v javni obravnavi nahaja Predlog zakona o varstvu okolja, ki pod drugim posega
tudi v financiranje občin in inšpekcijski nadzor.

17.01. / SESTANEK Z MKO
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu okolja, ki je v javni obravnavi do 15. januarja 2013. Sestanek z ministrstvom na to
tematiko bo potekal v četrtek, 17.1.2012 v prostorih MKO. Sestanka se bodo udeležili nekateri
predstavniki SOS.

17.1. / PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije družno organizirata posvet z naslovom
»PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČIN«, ki bo potekal v četrtek, 17. 01.
2013, s pričetkom ob 10. uri, v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana. Prjave zbira
Združenje občin z izpolnjeno prijavnico na info@zdruzenjeobcin.si. Vabilo in prijavnica

18.1. / SEJA KOMISIJE ZA MLADINSKO POLITIKO
2. redna seja komisije za mladinsko politiko pri SOS bo potekala 18.01.2013, s pričetkom ob 10.00 uri.
Seja bo potekala v prostorih Centra za mlade Ruše, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše, mala dvorana.

22.1. / SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
5. redna seja komisije SOS za e-poslovanje bo v torek, 22. januarja 2013 ob 10.00 uri v
Ljubljani. Na sestanku se bodo članice in člani seznanili z vizijo Direktorata za informatiko in
e-storitve na področju informatike v državni upravi in projektno idejo modela JZP pri
pokrivanju belih lis. Obravnavali bodo še projekt Informatizacija lokalnih skupnosti. (SK)
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1.2. / 11. VELESLALOM SOS-RIBNIŠKO POHORJE
Skupnost občin Slovenije najavlja in vabi na 11. tradicionalni veleslalom SOS. Namenjen je županjam
in županom, direktoricam oziroma direktorjem občinskih uprav, drugim zaposlenim v občinskih
upravah, svetnicam in svetnikom ter ostalim zainteresiranim predstavnikom javnega sektorja.
Veleslalom bo organiziran v petek, 1. februarja 2013 na belih strminah Ribniškega Pohorja. Uradna
vabila bomo objavili v kratkem.

NOVIČKE DRUGIH
DO BREZPLAČNE MALICE BREZ NOVE VLOGE
S 1. 2. 2013 bo do subvencije malice v osnovni šoli na novo upravičenih okoli 50.000 učencev.
Brezplačno kosilo v osnovni šoli bo na novo pridobilo okoli 12.000 učencev. Tudi v srednji šoli se bo
število upravičenih do malice bistveno povečalo, saj bo subvencijo malice pridobilo 20.000 dijakov več
kot doslej. Ker bodo centri za socialno delo odločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni dolžnosti,
vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno za vse z veljavno odločbo o otroškem dodatku ali o
državni štipendiji.
Centri za socialno delo bodo odločbe o subvenciji prehrane izdali po uradni dolžnosti, kar pomeni, da
vlaganje vlog za subvencijo prehrane ni potrebno za vse, ki imajo na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo
o otroškem dodatku ali o državni štipendiji. Centri za socialno delo bodo odločbe izdali v zadnjem
tednu meseca januarja. Vsi starši lahko preverijo kakšen procent neto povprečne mesečne plače na
osebo predstavljajo njihovi dohodki tako, da ta podatek preverijo na drugi strani obrazložitve odločbe
veljavne na dan 31. 12. 2012. Če njihovi dohodki za subvencijo malice za učence ne presegajo 53 %
neto povprečne plače na osebo oziroma 64 % za subvencijo malice za dijake, potem bodo prejeli
odločbo o subvenciji prehrane, ki jih bodo CSD izdali po uradni dolžnosti brez vlog. Če pa njihov
dohodek na družinskega člana presega ta cenzus, odločbe ne bodo prejeli in do subvencije tudi niso
upravičeni. Več o tem lahko preberete tukaj

NOV MANDAT DRŽAVNEGA SVETA
obveščamo vas, da je s 12.12.2012 nov (V.) mandat Državnega sveta Republike Slovenije. Sestava
novega mandata, interesne skupine in komisije so objavljene na spletni strani Državnega Sveta RS,
http://www.ds-rs.si/.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
17.1. / INOVATIVNI PRISTOPI ZAPOSLOVANJA
Javni zavod SOCIO Celje s partnerji vas v okviru projekta »Inovativni pristopi zaposlovanja ranljivih
ciljnih skupin za podporo družini« vabi na zaključno konferenco projekta, ki bo v četrtek, 17. januarja
2013, od 10.00 do 16.00 v Narodnem domu v Celju, Trg celjskih knezov 9. Vabilo s programom najdete
na tej povezavi. Izpolnjeno prijavnico lahko pošljite po pošti, elektronski pošti ali po faksu na naslov:
Javni zavod SOCIO, Kocenova 8, 3000 Celje; faks: 03 492 40 43, e-naslov: info@socio-rcmd.si. Zaradi
lažje organizacije se prijave zbirajo do torka, 15. januarja 2013.
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29.1. / DOSTOP DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA Z VIDIKA OBČIN
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, Direktorat za javni sektor ter Upravna akademija vas
vabijo na seminar glede dostopa do informacij javnega značaja z vidika občin, ki bo v torek 29. 1. 2013
v prostorih Ministrstva za pravosodje in javno upravo. Rok za prijave je 18. 1. 2013. Posvet je
brezplačen, vendar se je potrebno prijaviti s prijavnico na naslov gp.mpju@gov.si.

44. REDNA SEJA VLADE RS
ODGOVOR NA ZAHTEVE SINDIKATOV
Vlada RS je na seji sprejela odgovor na zahteve v šestih točkah (naslovljena dne 19.12.2012), katere je
podala Koordinacija stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. Za pogajanja je določila
pogajalsko skupino.
Vlada RS pojasnjuje, da spoštuje mednarodne dokumente in druge predpise ter kolektivne pogodbe
na področju priznanja sindikatov kot enakovredne socialne partnerje glede pogajanj o pogojih in ceni
dela javnih uslužbencev.
Med drugim tudi pojasnjuje, zakaj je bilo treba določiti nižji obseg sredstev za plače in ob tem
izpostavlja, da kljub nujnosti zmanjšanja obsega sredstev za plače, ni predlagala znižanja plač
zaposlenim v javnem sektorju po vzoru pogajanj o ukrepih za uravnoteženje javnih financ, saj bi z
dodatnim zniževanjem vrednosti plačnih razredov in s tem znižanja osnovnih plač bi v enakem
odstotku prizadelo zaposlene v vseh dejavnosti oziroma poklicih javnega sektorja. Situacija glede
razpoložljivega obsega sredstev za plače in možnih ukrepov za znižanje tega obsega je namreč od
proračunskega uporabnika do proračunskega uporabnika različna. Vodstvenim strukturam daje
takšen pristop manevrski prostor, da sami sprejmejo različne ukrepe za zmanjšanje obsega sredstev za
plače. Pričakuje se, da se znižanje obsega sredstev primarno išče na področju organizacijske strukture
in strukture delovnih mest ter števila zaposlenih. Vlada je poudarjala, da se je pripravljena še naprej
pogajati o vseh možnih ukrepih za znižanje obsega sredstev za plače v javnem sektorju.
Nujnost sprejemanja ukrepov, kar vključuje tudi možnost zmanjševanja števila zaposlenih pri
posameznih proračunskih uporabnikih ne pomeni, da bo v celotnem javnem sektorju po realizaciji
ukrepov več kot 1% zaposlenih prenehalo delovno razmerje.
Vlada na zahtevo, da se odpravijo kršitve Sporazuma o razrešitvi stavkovnih zahtev z dne 10.5.2012 in
Dogovora o ukrepih na področju plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ, pojasnjuje, da se je treba o morebitni spremembi plač in o odpravi
nepravilnosti plačnega sistema javnega sektorja začeti pogajati pred koncem leta 2013.
Po mnenju Vlade, da kljub izjemno zaostrenim javnofinančnim razmeram, načelo socialne države ni
ogroženo.
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ODSTOPANJE OD DIREKTIVE O EMISIJAH TGP
Vlada je sprejela stališče do Predloga sklepa Evropskega parlamenta o začasnem odstopanju od
Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami
do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti. S tem se ureja začasno odstopanje od direktive o ETS
glede letalstva, kar pomeni, da za letalske prevoznike za dohodne in odhodne lete v/iz EU ne bo
veljala obveznost poročanja o emisijah toplogrednih plinov in skladnosti, če operatorji letal niso prejeli
brezplačnih emisijskih kuponov za leto 2012. Odstopanje naj bi trajalo do septembra 2013.

UREDBA O IZVEDBI UKREPOV V KMETIJSTVU
Na seji je bila sprejeta Uredba o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2013 (Uredba IAKS 2013).
Uredba določa natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom
ter podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo predvsem za izvedbo Uredbe Komisije (ES) št.
1122/2009 in Uredbo Komisije (EU) št. 65/2011. Vključuje pa tudi postopke za izvedbo ukrepov
kmetijske politike vključno s kontrolami in sankcijami. Uredba IAKS 2013 določa enotno ureditev
postopkov za uveljavljanje:
neposrednih plačil, iz predpisa, ki ureja izvedbo neposrednih plačil v kmetijstvu in
plačil iz predpisa, ki ureja ukrepe osi 2 iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za
obdobje 2007-2013 (podukrepi KOP in plačila za območja z omejenimi možnostmi za
kmetijsko dejavnost – OMD).
Sprejeta uredba med drugim vključuje tudi naslednje spremembe:
rok za oddajo zbirne vloge se začne 26. feb. 2013, konec oddaje zbirne vloge pa ostane
nespremenjen (6. maj);
pooblaščenec za elektronsko izpolnjevanje in elektronsko vložitev vloge je lahko le oseba
zaposlena v javni službi za kmetijsko svetovanje;
nosilec kmetijskega gospodarstva lahko sam elektronsko izpolnjuje in vlaga vloge, če pa
pooblasti kmetijskega svetovalca za vnos v letu 2013 v celoti financira izpolnjevanje in
vložitev vloge v višini 31,40 € na uro vnosa.
obseg kontrole navzkrižne skladnosti za pravočasnost sporočanja dogodkov v registre za
živali in letni vnos dušika je usklajen z zahtevami predpisa Evropske unije in se izvede na
kontrolnem vzorcu, medtem ko se je za predhodna leta kontrola izvajala za vsa kmetijska
gospodarstva.
v skladu s spremembo predpisa, ki določa navzkrižno skladnost, je dodan način obveščanja
kmeta o krajinskih značilnostih in kontrola teh značilnosti;
za predpis, ki ureja neposredna plačila v kmetijstvu je v Uredbi IAKS 2013 določena izjema,
da se izdvojitev plačilnih pravic v posebnih primerih lahko izvede tudi po 5. marcu, vendar
ne pozneje kot 15. maja 2013.

DOLOČITEV DALJINOMERA
Vlada RS je določila uporabo enotnega daljinomera za namen izračuna oziroma določitve razdalj za
povračilo stroškov in drugih prejemkov ter drugih pravic in obveznosti zaposlenih v organih državne
uprave. In sicer je to daljinomer »zemljevid.najdi.si« portala Najdi.si podjetja TSMedija d.o.o. Izračun
oziroma določitev razdalj za namen povračila stroškov se na ta način uskladi najpozneje pri obračunu
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plače za mesec februar 2013. S tem se zagotavlja enaka obravnava javnih uslužbencev v organih
državne uprave.

AKTUALNI RAZPISI
»RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO «
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je razpisalo nepovratna sredstva iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih območij s Hrvaško«. Nepovratna
sredstva se dodelijo za sofinanciranje potrjenih projektov, na vsebinskih področjih prometne, okoljske
in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s
katerimi se rešuje problematika dostopov do javne infrastrukture po slovenskem ozemlju, na
slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo »schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Do
sofinanciranja so upravičene samo namensko upravičene operacije, ki se bodo izvajale v naseljih na
teritorialnem območju znotraj 10 km obmejnega pasu z Republiko Hrvaško. Upravičeni prijavitelji so
samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije. Višina nepovratnih
sredstev, ki so na razpolago znaša okvirno 23.370.220,00 EUR za leti 2013 in 2014. V letu 2013 okvirno
13.570.220,00 EUR in v letu 2014 okvirno 9.800.000,00 EUR. Sofinancira se lahko največ 100 % celotnih
upravičenih javnih izdatkov operacije. Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR z
vključenim davkom na dodano vrednost. Rok za oddajo vlog je 1.2.2013. Več o razpisu tukaj.

COMENIUS REGIO PARTNERSTVA
Comenius Regio partnerstva so namenjena krepitvi evropske razsežnosti izobraževanja s
spodbujanjem skupnih aktivnosti sodelovanja med lokalnimi in regionalnimi oblastmi z vlogo v
šolskem izobraževanju v Evropi. Partnerstva dajejo izobraževalnim oblastem, v sodelovanju s šolami
in ostalimi udeleženci v izobraževanju, v različnih regijah, priložnost sodelovanja na eni ali več temah,
ki so v skupnem interesu. Comenius Regio partnerstva pomagajo sodelujočim regijam pri razvijanju in
izmenjavi najboljše prakse v šolskem izobraževanju, za razvoj trajnostnega čezmejnega sodelovanja in
krepitev evropske razsežnosti šolskega izobraževanja. Prijavitelji so lahko občine. Rok za oddajo vlog
je

21.

februar

2013.

Razpisna

dokumentacija

je

na

voljo

na

spletnih

straneh:

http://www.cmepius.si/razpisi/com13.aspx. Za dodatne informacije se lahko obrnete na Uršo
BAJŽELJ, Višja svetovalka področja CMEPIUS, Ob železnici 30a, 1000 Ljubljana - T: +386-1-620-94-56,
F: +386-1-620-94-51, E: ursa.bajzelj@cmepius.si, W: http://www.cmepius.si.

INOVATIVNOST V JAVNI UPRAVI
Evropska komisija je 17. septembra 2012 objavila natečaj za najbolj inovativne javne oblasti v Evropi z
naslovom 'Evropske nagrade za inovativnost v javni administraciji'. Do devet nagrad po 100.000 evrov bo
podeljeno

uspešnim

javnim

pobudam,

ki

prinašajo

koristi

državljanom,

podjetjem

ter

izobraževalnemu in raziskovalnemu sektorju. Namen nagrade, ki je del strategije Inovativne unije, je
spodbujati in osvetliti sodobne pristope porabe javnih sredstev.
Ne obstaja že vnaprej pripravljen seznam aktivnosti, ki bi bile primerne za to nagrado. Med
morebitnimi projekti, ki bi se lahko prijavili, navajamo denimo: pobude , ki zagotavljajo pomoč
starejšim, pobude za zeleni javni prevoz, novi pristopi poklicnega usposabljanja ali spodbujanja
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podjetništvo raziskovalcev. Tekmovanje je odprto vsem javnim oblastem, ki so bile ustanovljene v
državi članici EU ali v državi, ki sodeluje v okvirnem raziskovalnem programu Evropske unije. Vse
prijavljene pobude morajo potekati od enega do štirih let. Zmagovalci 'Evropske nagrade za inovativnost
v javni administraciji' bodo izbrani na podlagi štirih kriterijev, ki so: ekonomski učinek pobude; pomen
pobude v luči izzivov, s katerimi se sooča družba; izvirnost in prenosljivost ideje in namen porabe
denarne nagrade. Mišljeno namreč je, da se bo zmagovalec nagrado uporabil za povečanje in
razširjanje svoje pobude, s čimer bi se še povečala odličnost in inovativnost v javnem sektorju. Rok za
prijavo je 15. februar 2013. Zmagovalci nagrade bodo objavljeni spomladi 2013. Več o razpisu s
klikom tukaj.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Z ugodnim kreditom lahko financirate naložbe v:
• različne naložbe v zbiranje, obdelavo, predelavo in ponovno izrabo odpadkov,
• naložbe v čistilne naprave za odpadne vode in naprave za čiščenje pitne vode,
• naložbe na področju odvajanja odpadnih vod in oskrbo s pitno vodo,
• gradnjo novih nizkoenergijskih poslovnih objektov,
• energijsko sanacijo obstoječih poslovnih in proizvodnih objektov,
• obnovo obstoječe razsvetljave z namenom vsaj 30 % prihranka električne energije,
• nabavo okolju prijaznih tehnoloških linij, strojev in naprav,
• ukrepe učinkovite rabe energije v proizvodnih procesih,
• proizvodnjo energije iz obnovljivih virov ter
• nabavo okolju prijaznih vozil.
Dodatne informacije: Več informacij najdete na spletni strani: www.ekosklad.si ali na telefonski
številki: (01) 241 48 20. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj.

MEDNARODNE NOVICE
ENERGETSKA UČINKOVITOST EU: NALOŽBENI CILJI NISO DOSEŽENI
Stroški povečane porabe energije, izčrpavanje zalog fosilnih goriv in vpliv človeških dejavnosti na
svetovne podnebne spremembe so gonilne sile novejših politik energetske učinkovitosti. Evropska
unija je od leta 2000 prek svojih skladov kohezijske politike za sofinanciranje ukrepov za energetsko
učinkovitost v državah članicah porabila skoraj 5 milijard EUR. Za dobro finančno poslovodenje teh
sredstev so skupaj odgovorne Evropska komisija in države članice. Evropsko računsko sodišče je
ocenilo, ali so bile naložbe kohezijske politike v energetsko učinkovitost stroškovno učinkovite.
Sodišče je ugotovilo, da projekti, ki so jih organi držav članic izbrali za financiranje, niso imeli
racionalnih ciljev, kar zadeva stroškovno učinkovitost, tj. strošek na enoto prihranjene energije. Cilja
pri projektih sta bila prihraniti energijo in izboljšati udobje, vendar za financiranje niso bili izbrani na
podlagi svojega potenciala za doseganje finančnih koristi s prihranki energije, ampak bolj na podlagi
tega, da so stavbe običajno veljale za „pripravljene“ za financiranje, če jih je bilo treba prenoviti in je
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njihova dokumentacija ustrezala zahtevam. Povprečna načrtovana vračilna doba za naložbe je bila 50
let, v nekaterih primerih pa celo 150 let. To pomeni, da ta sredstva niso bila razumno porabljena, saj je
življenjska doba prenovljenih delov stavb ali samih stavb krajša, in sredstva se lahko z vidika
energetske učinkovitosti v veliki meri štejejo za izgubljena. (Vir: EK, bh)

NAGRADA EVROPSKE UNIJE ZA SODOBNO GLASBO
V okviru glasbenega festivala Eurosonic Noorderslag v Groningenu na Nizozemskem je bila slovesno
podeljene nagrada Evropske unije za sodobno glasbo (nagrada EBBA) za leto 2013. Nagrado so prejeli
najboljši novi evropski glasbeni izvajalci, ki jim je uspelo osvojiti glasbene lestvice zunaj meja
domovine. Veliki zmagovalec večera je bila francoska skupina DJ-ev C2C, ki je domov odnesla
nagrado občinstva. Prejemnik nagrade občinstva je bil razglašen v živo med slovesno podelitvijo
nagrad, izbran pa je bil s spletnim glasovanjem, ki je potekalo pred prireditvijo. Skupina C2C,
štirikratna zmagovalka svetovnega prvenstva DJ-ev, v svoji glasbi združuje jazz, soul, blues, electro in
hip-hop. Skupino, ki prihaja iz Nantesa, sestavljajo štirje DJ-ji: 20Syl, Greem, Pfel in Atom. Njihov
debitantski album Tetra, ki se je povzpel na prvo mesto glasbene lestvice, je v Franciji dosegel
platinasto naklado (100 000 izvodov), na lestvice pa se je uvrstil tudi v Belgiji in Švici.
V okviru slovesnosti ob podelitvi nagrad so nastopili C2C in šest drugih desetih prejemnikov nagrade
Evropske unije za sodobno glasbo za leto 2013: Nabiha (Danska), Ewert and The Two Dragons
(Estonija), French Films (Finska), Dope D.O.D. (Nizozemska), Amor Electro (Portugalska) in Juan
Zelada (Španija). V živo so nastopili še trije nekdanji prejemniki nagrade EBBA: Saybia, Alphabeat in
Katie Melua. Drugi prejemniki nagrade, Of Monsters and Men (Islandija), Niki and the Dove
(Švedska) in Emeli Sandé (Združeno kraljestvo), so poslali videosporočila.
Namen nagrade EBBA, ki je bila letos podeljena že desetič zapored, je spodbuditi izvajalce, da čim bolj
izkoristijo enotni trg Evropske unije in obenem navdušijo tudi občinstvo onkraj meja domovine.
Nagrado podpira program Kultura Evropske unije, izbor pa organizira Eurosonic Noorderslag v
partnerstvu z Evropsko zvezo radijskih in televizijskih postaj. ( Vir: EK, bh)

OTVORITEV EVROPSKEGA CENTRA ZA KIBERNETSKO
KRIMINALITETO
Novi Evropski center za kibernetsko kriminaliteto (EC3), ki bo pripomogel k zaščiti evropskih
državljanov in podjetij pred kibernetskim kriminalom, je začel delovati 11. januarja. Preiskave spletnih
prevar, spletne zlorabe otrok in drugih kibernetskih kaznivih dejanj navadno obravnavajo na stotine
žrtev hkrati in osumljence v mnogih različnih delih sveta. Nacionalni policijski organi operacij takega
obsega sami ne morejo uspešno zaključiti. Otvoritev Evropskega centra za kibernetsko kriminaliteto
(EC3) predstavlja pomemben premik naprej pri dosedanji obravnavi kibernetskega kriminala v
Evropski uniji. Predvsem bo pristop Centra EC3 bolj vključujoč, s poudarkom na naprednem
razmišljanju. Združeval bo strokovno znanje in informacije, podprl kazenske preiskave in spodbudil
rešitve za celotno območje Evropske unije. Center EC3 se bo osredotočal na nezakonite spletne
dejavnosti, ki jih izvajajo organizirane kriminalne združbe, zlasti na napade na elektronsko bančništvo
in druge spletne finančne dejavnosti, spolno izkoriščanje otrok na spletu in tista kazniva dejanja, ki
vplivajo na kritično infrastrukturo in informacijske sisteme v Evropski uniji. V okviru Centra se bodo
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spodbujali tudi raziskave in razvoj, zagotovljena bo krepitev zmožnosti organov kazenskega pregona,
sodnikov in tožilcev, poleg tega pa bodo oblikovane ocene ogroženosti, vključno z analizami trendov,
napovedmi in zgodnjimi opozorili. Da bi bilo mogoče razbiti še več kibernetskih mrež in kazensko
preganjati še več osumljencev, bo Center EC3 zbiral in obdeloval podatke v povezavi s kibernetskimi
kaznivimi dejanji ter organom kazenskega pregona držav Evropske unije zagotovil službo za pomoč
na področju boja proti kibernetskemu kriminalu. Z navedeno službo bo omogočena operativna
podpora državam Evropske unije (npr. v boju proti vdorom, prevaram, spletni zlorabi otrok itd.) ter
zagotovljeno tehnično, analitično in forenzično strokovno znanje na visoki ravni pri skupnih
preiskavah znotraj Evropske unije. (Vir: EK, bh)

IZKORIŠČANJE EVROPSKEGA PODJETNIŠKEGA POTENCIALA ZA
OBNOVITEV GOSPODARSKE RASTI
Evropa za obnovitev svoje gospodarske rasti in večjo stopnjo zaposlenosti potrebuje več podjetnikov.
Nova podjetja, zlasti mala in srednja podjetja (MSP), ustvarijo večino novih delovnih mest v Evropi, in
sicer vsako leto kar štiri milijone. Zato je podpredsednik Evropske komisije Antonio Tajani predstavil
akcijski načrt v podporo podjetnikom in za radikalno spremembo podjetniške kulture v Evropi. Načrt
postavlja v ospredje ključno vlogo izobraževanja in usposabljanja pri vzgoji novih generacij
podjetnikov, vključuje pa tudi posebne ukrepe za spodbujanje podjetništva med mladimi, ženskami,
starejšimi, migranti in brezposelnimi. Zaradi visoke ravni brezposelnosti v EU ostajajo človeški viri,
zlasti med ženskami in mladimi, neizkoriščeni. Del načrta je tudi odpravljanje ovir na poti do
podjetništva in sicer z ambicioznimi ukrepi, ki so v pomoč podjetjem v začetni fazi poslovanja in
novim podjetjem ter omogočajo uspešnejši prenos lastništva podjetja, boljši dostop do financiranja ter
še eno možnost po stečaju za poštene podjetnike. Akcijski načrt za podjetništvo 2020
(Entrepreneurship 2020 Action Plan) (Vir: EK, bh)
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