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NOVIČKE SOS
VELESLALOM SOS
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, prijavnice, ponudba za nočitve v Radljah ali Ribnici

TURISTIČNE TAKSE - BREZ SPREMEMB
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo odgovarja na očitke o odvzemu četrtine turistične
takse občinam - ne bo prišlo do sprememb glede na sedanjo ureditev. V sporočilu za javnost so 17. 1.
iz MGRT med drugim zapisali:"Glede na negativne odzive slovenskih turističnih občin in Skupnosti
občin Slovenije MGRT v nov Zakon o spodbujanju razvoja turizma ne bo umestila pobude za dvig
turistične takse in namenske usmeritve dela tako zbranih sredstev za skupno promocijo slovenskega
turizma. MGRT pričakuje, da bodo lokalna okolja z zbranimi sredstvi iz naslova turističnih taks sama
še naprej spodbujala razvoj turizma." Celo sporočilo za javnost MGRT dostopno na tej povezavi

Skupnost občin Slovenije se je odzvala na objave v medijih in na MGRT naslovila pobudo, v
kateri sicer pozdravlja odločitev MGRT, da ne bo sprememb glede na sedanjo ureditev,
hkrati pa izrazila zaskrbljenost nad višino točke turistične takse: »Zavedamo se trenutne
politične situacije v Sloveniji, ki je nestabilna in lahko postopek sprejemanja novega zakona časovno
zamakne. Ne glede na predlagano višino turistične takse do 1,3 ali 1,5 eura je sedaj veljavna višina
točke za izračun turistične takse 22 tolarjev. Ker se znesek turistične takse določi tako, da se
vrednost točke pomnoži s številom točk, to pomeni, da najvišji možni znesek turistične takse znaša
1,0098 EUR. Taksa se v tem primeru pobira oziroma odvaja v višini do največ 1,01 eura. Tretji
odstavek 26. člena pravi, da lahko Vlada Republike Slovenije enkrat letno na podlagi gibanja cen
življenjskih potrebščin uskladi vrednost točke. Od leta 2004, ko je bil zakon sprejet Vlada RS
tega še ni storila! V nadaljevanju 26. člen pravi, da se vrednost točke določa najkasneje v mesecu
aprilu za prihodnje koledarsko leto. Pred nami so nemirni tedni in meseci, zato na vas naslavljamo
pobudo in vas pozivamo, da ne glede na usodo novega zakona, ki naj bi turistično takso uredil nekoliko
drugače, skladno s sedaj veljavno zakonodajo pripravite predlog sklepa za Vlado, da se
višina točke za izračun turistične takse vsaj po devetih letih enkrat uskladi z rastjo gibanja
cen.« (SK)
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SKUPNA SEJA KOMISIJ
Skupna seja komisij za gospodarske javne službe, občinske inšpektorje ter okolje je potekala v torek,
15.1.2013 v prostorih Državnega sveta. Sestanek smo sklicali, saj je do tega datuma bil v javni
obravnavi ponovno spremenjen Zakon o varstvu okolja, ki pod drugim posega tudi v financiranje
občin iz naslova okoljske dajatve in inšpekcijski nadzor. Ker smo v sekretariatu SOS zbirali pripombe
občin in komisij, katerih dela se zakon dotika, smo na skupni seji komisij skupaj prebrali pripombe in
se opredelili do skupnih stališč, katere smo dva dni kasneje zastopali tudi na sestanku s predstavniki
Ministrstva za kmetijstvo in okolje. (bh)

SESTANEK Z MKO NA TEMO ZAKONA O VARSTVU OKOLJA
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je pripravilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o varstvu okolja, ki je bil v javni obravnavi do 15. januarja 2013. Sestanek z ministrstvom na to
tematiko je potekal v četrtek, 17.1.2012 v prostorih MKO. Sestanka sta se v imenu Skupnosti občin
Slovenije udeležila župana Tone Peršak, Darko Fras ter občinska inšpektorja medobčinskega
inšpektorata MB Stjepan Oreški in Jožef Sterger ter predstavnica sekretariata SOS.
Kot glavni razlog za spremembo zakona v hitrem postopku je v prenosu evropske zakonodaje
(trgovanje z emisijskimi kuponi) v slovenski pravni red. Za občine pomembni spremembi pa se
nanašata na okoljsko dajatev in inšpekcijski nadzor, saj predlog Zakona spreminja določbo, po kateri
so bile okoljske dajatve za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Po novi
ureditvi bo del te dajatve ostal občini (30%), del (70%) pa bo prihodek Eko sklada. Ministrstvo zatrjuje,
da se prihodek občin iz tega naslova (okoli 4 milijone evrov) ne bo zmanjšal, del, ki bo šel Eko skladu,
pa bo šel iz naslova zvišanja okoljskih dajatev, kar je bilo določeno s sklepom Vlade RS. Zagotovili so
tudi, da bo del finančnih sredstev Eko sklada namenjen fondu, iz katerega se bo krilo finančna jamstva
za odlagališča, ki občinam povzročajo kar velike preglavice in finančne obremenitve. Za občine in
inšpektorje je najbolj problematičen predlog, da se bo nadzor nad obveznimi državnimi
dimnikarskimi storitvami in obveznimi občinskimi gospodarskimi javnimi službami varstva okolja
prenesel na občinske inšpekcijske službe. Predstavniki občin smo do povedanega ostali skeptični in
poudarili, da zakon, kakor je sedaj formuliran tega ne definira, zato obljubam temu ni moč povsem
zaupati. Opozorili smo sicer tudi na nomotehnične pomanjkljivosti predloga zakona, saj je zakon že
sedaj, po 11 spremembah, nečitljiv in nerazumljiv. Predstavniki ministrstva so povedali, da so zaradi
zahtev Evropske Komisije primorani k hitri spremembi zakona, načrtujejo pa pisanje novega ZVO
proti koncu leta.
S strani predstavnic in predstavnikov SOS je bilo opozorjeno, da prenos pristojnosti nadzora
občinskim inšpektorjem pomeni dodatne obremenitve proračunov občin (dodaten kader, posledično
pa tudi dodatna finančna obremenitev), kar je nesprejemljivo, sploh z vidika zniževanja stroškov
občinam, k čemur se je zavezala vlada v okviru dogovora o povprečnini. Opozorjeno je bilo tudi, da je
problematičen nadzor občinskih inšpektorjev nad dimnikarji, prav tako ni znan obseg nadzora
občinskih inšpektorjev in finančni vpliv. V kolikor se ne bo natančno opredelilo pristojnosti in
zagotovilo finančnih virov za povečane naloge, reprezentativna združenja na spremembe ne bodo
pristala. Ministrstvo pa smo opozorili tudi na dejstvo, da reprezentativna združenja niso bila pozvana
k oddaji predlogov, komunikacija pa je otežena tudi zaradi težke dostopnosti ministrstva za sestanke.
14.1.2013 – 18.1.2013
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Ker smo vnovično poudarili pomen sodelovanja državnih organov in občin so predstavnice in
predstavniki ministrstva obljubili odslej boljše kontakte.
Predstavniki MKO, Barbara Avčin Tržan, Dušan Pichler ter Aleksandra Velkovrh. Strokovnjaki
ministrstva so obljubili, da bodo nejasnosti glede pristojnosti občinskih inšpektorjev v 156.a členu
veljavnega zakona bolj natančno opredelili, prav tako pa bodo pripravili finančno oceno prenosa
pristojnosti nadzora na občinske inšpektorje. Ministrstvo se bo lotilo finančnih ocen in popravka
predloga, nato pa bodo pozvali reprezentativna združenja občin na ponovni sestanek. (bh)

PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta v tem tednu skupaj organizirali posvet z
naslovom Priprava zaključnih računov proračunov občin. Na posvetu je Bojan Pogačar (MF)
predstavil izhodišča za pripravo zaključnih računov za leto 2012 in proračunov za leto 2013,
najpomembnejše nepravilnosti pri poslovanju občin je predstavila mag. Mojca Planinšek, vrhovna
državna revizorka za lokalno samoupravo na Računskem sodišču, nepravilnosti pri pripravi
zaključnih računov pa je predstavila Brigita Repar iz Ministrstva za finance. Pravilnik o pošiljanju
podatkov o stanju in spremembah zadolžitve pravnih oseb javnega sektorja in občin in predstavitev
aplikacije e- Dolg pa sta opravili skupaj s sodelavko Urška Čampa. (bh)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
UPRAVLJANJE Z MORSKIM OKOLJEM
V priponki vam pošiljamo osnutek uredbe, ki je tudi objavljen na spletni strani MKO Osnutek Uredbe
o spremembah in dopolnitvah uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem.
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do srede, 30. januarja 2013 na e-naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si, če želite da jih posredujemo kot pripombe SOS ali direktno pripravljavcem
uredbe na: gp.mko@gov.si

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
JAVNIH USLUŽBENCIH
Iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli Predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnih uslužbencih. Za lažje razumevanje vam lahko besedilo sprememb in
dopolnitev zakona, vnesenih v veljavni Zakon o javnih uslužbencih. Prosimo vas, da nam vaša stališča
oz. pripombe sporočite na elektronski naslov: polona.atelsek@skupnostobcin.si, najkasneje do četrtka,
31.01.2013.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE SOLIDARNOSTNE POMOČI
Pojasnilo Ministrstva za pravosodje in javno upravo glede vprašanj v zvezi z upravičenostjo do
solidarnostne pomoči za javne uslužbence v državnih organih in v upravah lokalnih skupnostih
najdete s klikom tukaj.
14.1.2013 – 18.1.2013
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POJASNILO GLEDE UPOKOJITVE ŽUPANA
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo smo zaprosili za pojasnilo, na podlagi katere določbe
Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju se izplačilo pripadajoče pokojnine upokojenega
župana, ki svojo funkcijo opravlja nepoklicno, zniža zaradi »previsokega« zneska plačila za
nepoklicno opravljanje funkcije, ki ni dohodek iz zaposlitve. Odgovor ministrstva najdete tukaj.

POJASNILO GLEDE ENOTNEGA DALJINOMERA
Vlada Republike Slovenije je dne 10.01.2013 sprejela sklep št. 00730-50/2012/7, v katerem je določila, da
se za namen povračil stroškov in drugih prejemkov ter drugih pravic in obveznosti zaposlenih v
organih državne uprave določi uporabo enotnega daljinomera, in sicer daljinomer »zemljevid.najdi.si«
portala Najdi.si, podjetja TSMedia d.o.o. Izračuni se z navedenim daljinomerom uskladijo najkasneje
pri obračunu plače za mesec februar 2013. Podrobnosti glede navedene spremembe najdete tukaj.

EVIDENTIRANJE
EVIDENTIRANJE ČLANA IN NAMESTNIKA V NACIONALNI ODBOR ZA
INTERREG III, ETS IN IPA
Skupnost občin Slovenije je s strani MGRT prejela pobudo za evidentiranje člana in namestnika člana
v Nacionalni odbor za INTERREG III, ETS in IPA.
Člani nacionalnega odbora imajo vlogo koordinatorja za področje, za katero so bili imenovani na
predlog matične institucije. Člani in namestnika nacionalnega odbora so bili imenovani s Sklepom
SVLR št. 4012-8/2004-84 z dne 19.11.2008, v nadaljnjih letih pa je prišlo do nekaterih zamenjav. Zaradi
reorganizacije državne uprave vljudno naprošamo občine članice, da na SOS posredujete predloge za
imenovanje novega člana in namestnika člana nacionalnega odbora.
poziv, obrazec za evidentiranje in ETS brošura
Evidentiranje je odprto do petka, 01.02.2013 do 12. ure. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin
Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor ali skenirane (podpisane in ožigosane) na
metka@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA

PRIPRAVA PROTOKOLA
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice, ki se nanaša na pripravo protokola.
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
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prostorov, poslovnih sestankov, protokolarnih obiskov na občini, potek protokolarnega dogodka in
podobno. Za pomoč smo zaprosili občine članice SOS. Odgovore občin članic lahko preberete tukaj.
Kot dodatno želimo sporočiti, da bo zaradi velikega zanimanja in pomanjkanju informacij na področju
priprave protokola, SOS v prihodnosti organizirala delovni posvet na zadano tematiko. Ko bo termin
znan, bomo obvestili občine. (ur)

IZDAJA SOGLASJA OBČIN K VIŠJI OPROSTITVI PLAČILA
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.
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. Zanimalo
nas je ali občine izdajate soglasja k višji oprostitvi plačila institucionalnega varstva? Odgovore občin
članic lahko preberete tukaj. (ur)
V TEKU

UREDITEV VRTIČKOV ZA NAJEMNIKE
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju izkušenj glede ureditve
vrtičkov za najemnike na občinskem zemljišču. Vljudno vas naprošamo za posredovanje informacij.
Občina želi na občinskem zemljišču urediti vrtičke za najemnike in v tem zvezi jo zanima ali ima
katera izmed občin izkušnje s tem, kako začeti s projektom? Kako je s prostorsko ureditvijo (OPN)
takega posega? Kako pristopiti k zadevi z vidika pravno-formalne ureditve (dovoljenja, soglasja,…)?
Prosijo tudi za kakšno kontaktno osebo iz občinske prave, ki se spozna na tem področju.
Vaše izkušnje nam prosim posredujte do 22.1.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZA DODELITEV SREDSTEV OBČIN
Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, katero je v letu 2012 doletela naravna nesreča. Vljudno
naprošamo občine, ki so bile oziroma so v podobni situaciji oziroma imajo izkušnje, da posredujejo
informacije na v nadaljevanju zastavljeno vprašanje.
V skladu z Zakonom o odpravi posledic naravnih nesreč, se v primerih, ko je občina v letu nastanka
naravne nesreče porabila za odpravo posledic nesreče na svojih stvareh svojih proračunskih sredstev
več, kot je njena proračunska rezerva v tem letu, razlika me uporabljenimi proračunskimi sredstvi
občine in njeno proračunsko rezervo v višini 1,5% prihodkov proračuna v letu naravne nesreče
14.1.2013 – 18.1.2013

TN št. 3

upošteva pri njenih obveznostih financiranja odprave posledic za nesrečo za leto, v katerem se izvajajo
ukrepi odprave posledic naravne nesreče na njenih stvareh.
Če višina teh proračunskih sredstev občine presega obveznostih občine po Zakonu o odpravi posledic
naravnih nesreč, se ji presežna sredstva vrne v njen proračun. Občina lahko tako vloži predlog za
dodelitev teh sredstev.
Občino zanima ali je že katera občina (ki je bila poplavljena v letu 2012 ali tudi prej) zaprosila za ta
sredstva, na kakšen način (vloga, dokumentacija) in v kakšnem času je to storila (od naravne nesreče)?
Občine članice SOS vljudno naprošamo, da nam posredujejo informacije najkasneje do 22.1.2013 na
naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si

NEODPLAČNA UPORABA OBČINSKIH PROSTOROV
Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila z vprašanjem glede možnosti občine, da svoje
prostore neodplačno prepusti v uporabo socialnemu podjetju.
Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št.
86/2010) v 30. členu določa, da se lahko nepremično premoženje, ki ga ne potrebuje noben uporabnik,
da v neodplačno uporabo z neposredno pogodbo, če gre za osebno javnega prava za opravljanje
javnih nalog (razen javnih podjetij), če gre za nevladne organizacije, ki delujejo v javnem interesu, za
opravljanje nalog za katere so ustanovljene, ali če gre za mednarodno organizacijo, katerih članica je
Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek,
predstavništvo ali pisarno.
Občina bi želela na tak način pomagati socialnemu podjetju, ki si prizadeva za socialni razvoj v občini
med drugim z zagotavljanjem zaposlovanja težje zaposljivih oseb. V želji, da bi bil postopek izpeljan v
skladu z zakonom, smo se z vprašanjem obrnili na Ministrstvo za pravosodje in javno upravo. (pa)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
22.01. / SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
5. sestanek Komisije za e – poslovanje pri SOS bo potekal v torek, 22. januarja 2013 ob 10.00 uri v
Ljubljani. Na seji komisije bo mg. Jurij Bertok (MPJU) predstavil vizije Direktorata za informatiko in estoritve na področju informatike v državni upravi, predstavitev modela JZP pri pokrivanju belih lis bo
predstavil Marjan Turk, predstavili pa bomo tudi projektne ideje glede Informatizacije lokalnih
skupnosti.

24.01. / SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
24.1.2013 se bo v prostorih občine Vrhnika na svojem 6. sestanku sestala Komisija za občinsko
redarsko službo. Na sestanku bodo prisotni izoblikovali izhodišča za sestanek z Združenjem
občinskim redarjev ter Sindikatom občinskih redarjev. Z navedenima institucijama bomo poizkušali
izoblikovati vizijo občinskega redarstva. Kaj je namen in kakšno delo bi naj opravljal občinski redar? V
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nadaljevanju bodo vodje občinskih redarstev razpravljali o Zakonu o prekrških ter o drugih aktualnih
zadevah.

01.02. / 11. VELESLALOM SOS TOKRAT NA RIBNIŠKEM POHORJU
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. Po desetih veleslalomih
na mariborskem Pohorju, je čas, da spoznamo še druga
smučišča. Veleslalom bo organiziran v petek, 1.2.2013 na belih strminah Ribniškega Pohorja.
Lanskoletno druženje s hrvaškimi kolegi je bilo odlično sprejeto, zato jih vabimo tudi letos. Mesto
Biograd na moru pa je poskrbelo, da klub kriznim časom, ki so tako v Sloveniji kot na Hrvaškem, čisto
vsi udeleženci, tako tekmovalci kot navijači prejmejo krasno darilo. S seboj bodo pripeljali
dalmatinsko klapo, ki bo poskrbela za prijetno druženje pozno v noč. Na to druženje pa so se odzvali
tudi gostinsko turistični delavci Ribniškega Pohorja, ki so vam pripravili posebno ponudbo nočitev v
svojih namestitvenih kapacitetah za eno ali morda dve noči.
Uradna vabila, prijavnice, ponudba za nočitve v Radljah ali Ribnici

06.02. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Najavljamo naslednjo sejo predsedstva SOS, ki bo potekala v sredo, 06.02.2013, ob 10.00 uri v Sveti
Trojici. Pred sejo bo sklican še sestanek Sekcije mestnih občin. Prosimo vse članice in člane
predsedstva, da si rezervirajo čas.

NOVIČKE DRUGIH
TRAVELLER’S CHOICE AWARD 2013 BOHINJSKEMU EKO HOTELU
Bohinj Park EKO Hotel je ponovno prejel nagrado s strani največjega turističnega spletnega portala
TripAdvisor, kjer imajo glavno besedo gostje. EKO hotel je prejel nagrado
»Traveller's Choice Award 2013« in bil kot najboljši hotel izglasovan med Top
25 namestitvami v Sloveniji. Hoteli so za priznanje nominirani na podlagi
ocen in mnenj, ki jih gostje objavijo na spletnih straneh TripAdvisor.
Traveller's Choice Awards temeljijo na milijonih prispevkov s strani
popotnikov s celega sveta. Glede na toplo dobrodošlico, domačnost ter
izjemen, sodoben stil bohinjskega EKO hotela, ki slovi po izvrstni kulinariki in
wellness ponudbi, priznanje s strani obiskovalcev ni naključje.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
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.

45. REDNA SEJA VLADE RS
AKTIVNOSTI NA PODROČJU BOLJŠE ZAKONODAJE IN ODPRAVE
ADMINISTRATIVNIH OVIR
Vlada se je na seji seznanila s Poročilom o izvajanju aktivnosti na področju boljše zakonodaje in
odprave administrativnih ovir in v tem zvezi zadolžila resorje, da po potrebi pripravijo dopolnitve
akcijskega programa do naslednjega poročanja (15. februarja 2013) in pri tem upoštevajo dodatna
priporočila MPJU.
Aktivnosti MPJU so usmerjene v izboljšanje poslovnega/zakonodajnega okolja za razvoj gospodarstva.
Ključni projekti so v prvi vrsti usmerjeni v reformo zakonodaje in zmanjšanja administrativnih ter
zakonodajnih bremen in v drugi vrsti v izboljšanje storitev javne uprave (hitro, prijazno, kvalitetno), le
te se nanašajo predvsem na pridobivanje različnih dovoljenj. Na nacionalni ravni je potrebno
zmanjšati zakonodajna bremena. Največji poudarek je potrebno nameniti področjem, ki so normativno
najbolj obremenjujoča: okolje in prostor, finance, delovno pravna zakonodaja, javna naročila in javni
razpisi, črpanje evropskih sredstev.
MPJU je podalo v poročilu za vsako posamezno področje tudi dodatna priporočila, katera se naj
upoštevajo pri izvajanju ukrepov programa in po potrebi pripravijo dopolnitve z dopolnitvami
akcijskega načrta. (Vir: Vlada RS, ur)

NADZOR IN UREJANJE PROMETA POZIMI
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je po sprejetju sklepa Vlade zadolženo ustanoviti skupine za
koordinacijo, vodenje, upravljanje in urejanje cestnega prometa v izrednih vremenskih razmerah
(zima in zimske razmere) na državni in regionalni ravni, in sicer do vzpostavitve Nacionalnega centra
za upravljanje prometa. Člani so predstavniki upravljavcev in vzdrževalcev cest (DARS in DRSC),
predstavnik Uprave za zaščito in reševanje in predstavnik policije.
Prav tako naj MzIP preuči možnost spremembe Zakona o pravilih cestnega prometa tako, da
cestninski nadzorniki postanejo nadzorni in prekrškovni organ za izvajanje nalog po Odredbi o
omejitvi prometa na cestah v RS pozimi ter vremenskih in zimskih razmerah. (Vir: Vlada RS, ur)
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UREDBA O IZVAJANJU POSTOPKOV PRI PORABI SREDSTEV
Na seji je bila sprejeta Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v RS v programskem obdobju 2007 – 2013.
Spremenjena in dopolnjena uredba podrobneje ureja izvajanje evropske kohezijske politike.
Natančneje so bile določene pristojnosti, odgovornosti in naloge udeležencev in naloge udeležencev,
vključenih v izvajanje kohezijske politike. Spremenjena uredba omogoča neposrednim proračunskim
uporabnikom izvedbo objave javnih razpisov za izbor projektov v okviru evidenčnega projekta v
Nacionalnem razvojnem programu.
Obveznosti se dejansko prevzamejo v breme državnega proračuna za sredstva kohezijske politike
izvede šele s podpisom pogodbe o sofinanciranju posameznega projekta, izbranega na javnem
razpisu. Podana pa je prav tako pravna podlaga za izrekanje popravljalnih ukrepov in morebitnih
finančnih popravkov na podlagi opravljenih upravljalnih preverjanj, kar je pomembno za pravilno
izvajanje operativnih programov. (Vir: Vlada RS, ur)

UREDBA O VARSTVU VODA
Vlada je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem
z nitrati iz kmetijskih virov. Spremembe so pri definicijah in sicer na bolj pravilna poimenovanja
oziroma so posamezni pojmi vsebinsko dopolnjeni (podana razlaga digestat, bioplinska gnojevka,
definicija za živilska gnojila, popravljena definicija tal prekritih s snežno odejo).
Dopolnjene in nagrajene so določbe, ki se nanašajo na izračun letnega vnosa dušika iz živinskih gnojil.
Dodana je določba, da morajo imeti kmetijska gospodarstva (tista, ki dobijo od zavezancev za
izvajanje predpisa, ki ureja obdelavo biološko razgradljivih odpadkov) dokazilo o vsebnosti dušika v
prejetem gnojilu v skladu s predpisom. Naloga zavezanca za izvajanje predpisa je izračun deleža
dušika iz živinskih gnojil in razvidnost podatka na dokazilu. Popravljene in dopolnjene so določbe, ki
se nanašajo na časovne prepovedi rabe gnojil. Bolj jasno so določene zahteve za gradnjo skladišč za
živinska gnojila. Dopolnjene so tudi določbe, ki se nanašajo na naprave za gnojenje. Zaradi vseh zgoraj
navedenih sprememb in dopolnitev so bile dopolnjene kazenske določbe. (Vir: Vlada RS, ur)

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA 2014-2020
Medresorska delovna skupina za pripravo analize o možnostih združevanja obstoječih informacijskih
sistemov državne uprave za postavitev optimalnega informacijskega sistema za evropsko kohezijsko
politiko v programskem obdobju 2014-2020 je podala vmesno poročilo Vladi RS.
Doslej je identificirala in ovrednotila možnosti z vidika potrebnih kadrovskih ter finančnih virov in
potrebnega časa za njihovo izvedbo (vmesno poročilo). (Vir: Vlada RS, ur)

FUNKCIONARJI V DRŽAVNIH ORGANIH
Vlada je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi in dopolnitvi Zakona o funkcionarjih v
državnih organih.
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Državni svet RS s spremembo zakona je predlagal enotno ureditev plačila za opravljanje funkcije
nepoklicnih funkcionarjev, s čimer se bi zagotovila enotna, sistemska ureditev plačila za opravljanje
funkcije nepoklicnih funkcionarjev, ki se jim sredstva za plačilo za opravljanje funkcije zagotavljajo v
okviru proračunskih sredstev. Predlaga se tudi ureditev plačila za opravljanje funkcije
podpredsednika in člana DS RS (po predlogu znaša lahko največ tretjino osnovne mesečne plače
predsednika državnega sveta). Vlada RS predloga zakona ne podpira, saj le deloma ureja pravice in
obveznosti funkcionarjev v zvezi z opravljanjem funkcije in po prenehanju opravljanja funkcije.
Predlog zakona le deloma ureja pravice nepoklicnih funkcionarjev ter se pri tem sklicuje le na državne
svetnike in nepoklicne funkcionarje lokalne samouprave (nepoklicni župani in člani občinskih svetov),
vendar v predlogu zakona ni predviden poseg v zakon, ki ureja lokalno samoupravo. Zakon o lokalni
samoupravi v 34.a členu že ureja plačilo za opravljanje funkcije nepoklicnih funkcionarjev, tako
nepoklicnih županov kot tudi občinskih svetnikov.
Glede retroaktivne uporabe določb zakona pa Vlada RS meni, da pogoji iz 155. Ustave RS niso
izpolnjeni oziroma ne obstaja javna korist za tako ureditev. (Vir: Vlada RS, ur)

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
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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
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.
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MEDNARODNE NOVIČKE SOS
SESTANEK Z MREŽO NALAS
Med 23. in 25. januarjem se bosta bodoči predsednik mreže NALAS, Anton Peršak, ki svoj mandat
nastopi v aprilu 2013 in generalna sekretarka SOS, Jasmina Vidmar na Dunaju sestala s predstavniki in
članicami mreže NALAS. Skupaj bodo uskladili strateški plan organizacije ter prevetrili njeno poročilo
dela ter načrt dela v letu 2013 skupaj s finančnim poslovanjem. Vodilni v organizacijah članicah bodo
deležni tudi seminarja Svetovne banke na temo dialoga med župani mest in občin Evrope. (bh)

MEDNARODNE NOVICE
ENERGETSKA UČINKOVITOST – UGOTOVITVE RAČUNSKEGA
SODIŠČA EU
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
njihova dokumentacija ustrezala zahtevam.
Za izboljšanje naložb v energetsko učinkovitost Sodišče Komisiji priporoča, naj poskrbi, da se za
financiranje ukrepov na področju energetske učinkovitosti v okviru kohezijske politike zahtevajo
ustrezna ocena potreb, redno spremljanje ter uporaba primerljivih kazalnikov uspešnosti in
preglednih meril za izbor projektov in standardnih stroškov naložbe na enoto energije, ki bi naj bila
prihranjena, z najdaljšo sprejemljivo enostavno vračilno dobo. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

KOMISIJA ZAČENJA JAVNO POSVETOVANJE O PRIHODNOST I
EKOLOŠKE PRIDELAVE
Evropska komisija je včeraj začela javno spletno posvetovanje o ekološko pridelani hrani. Evropski
predpisi o ekološki pridelavi zajemajo celotno pridelovalno verigo "od vil do vilic". Pridelovalci, ki
spoštujejo te predpise, imajo pravico, da svoje proizvode označijo z evropskim logotipom za ekološke
izdelke.
Po tem, ko se je Komisija že posvetovala z zainteresiranimi stranmi v ekološkem sektorju, nadaljuje z
odprto razpravo z evropskimi državljani glede morebitnih poenostavitev obstoječe zakonodaje,
nadzora ter mednarodne trgovine ob sočasnem ohranjanju visokih standardov ekološke pridelave v
EU. Komisija bo rezultate posvetovanja uporabila pri pripravi novega političnega in pravnega okvira
za ekološko kmetijstvo v Evropi, ki ga bo predvidoma predlagala ob koncu leta 2013. Dacian Cioloş,
evropski komisar za kmetijstvo in razvoj podeželja, je ob tem opozoril na pomen upravljanja virov in
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trajnostne kmetijske proizvodnje tako za politiko kot za potrošnike, ki jim ni vseeno kako je
proizvedena njihova hrana. Posvetovanje bo potekalo od 15. januarja do 15. april 2013 in vprašalnik je
na voljo na tej povezavi… Evropska komisija bo do konca leta 2013 pripravila predloge obnovljenega
političnega in pravnega okvira za ekološko kmetijstvo v Evropi, ki jih je predlagala Komisija. (Vir:
MKO, bh)

KAJ SE JE DOGAJALO NA JANUARSKEM PLENARNEM ZASEDANJU
EVROPSKEGA PARLAMENTA?
Plenarno zasedanje Parlamenta v Strasbourgu med 14. in 17. januarjem je potekalo v znamenju
sprejetja strožjih pravil za delovanje bonitetnih agencij in predstavitve prednostnih nalog irskega
predsedovanja Svetu EU. Poslanci so se posvetili še sporazumu med EU in Irakom, razpravljali so tudi
o prednostih in slabostih evroobveznic.
Sprejeti ukrepe, ki bodo spodbudili ustvarjanje novih delovnih mest, ter premagati krizo: to bosta dve
najpomembnejši prednostni nalogi Irske v naslednjih šestih mesecih, ko bo država predsedovala Svetu
Evropske unije, je poslancem dejal irski premier Enda Kenny. Parlamentarci so sprejeli nova pravila o
tem, kdaj in kako lahko bonitetne agencije ocenjujejo državne dolgove in finančno zdravje zasebnih
podjetji. Pravila bodo omogočila, da lahko agencije izdajo nenaročene bonitetne ocene državnih
dolgov le na točno določene datume.
Parlament je sprejel resolucijo, s katero poziva Komisijo in države članice, naj raziščejo vse možnosti
združevanja državnega dolga. Besedilo opozarja, da je evroobmočje edinstveno, ker ima skupno
valuto, ne pa tudi skupnega trga obveznic.
Poslanci so izrazili svoje nasprotovanje predlogu Evropske komisije, da bi umaknila obvezne oznake
"made in"za oblačila in čevlje, ki prihajajo na trg EU iz tretjih držav. (vir:EP)
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