MISEL TEDNA
Nobena modrost v starosti ne more nadomestiti v mladosti zamujenih norosti.
Bertrand Russell
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NOVIČKE SOS
VELESLALOM SOS
Ekipa iz Prebolda je spet zmagala! Lansko leto se
veleslaloma sicer niso udeležili, so pa odnesli
ekipne zmage 2011, 2010 in 2006 na 9., 8. in 6.
veleslalomu SOS. K letošnji zmagi sta prispevali
prvouvrščena Monika Brglez in druga Mojca
Bobek

v

kategoriji

ženske

seniorke

ter

četrtouvrščena Lea Pšaker pri juniorkah. Moška v
kategoriji seniorjev sta Preboldu prinesla točke
Miran Adrinek s šestim in Franci Škrabe s
petnajstim mestom, pri juniorjih pa Miran Kramer
s prvim mestom.
Alojz Vesel iz Občine Kočevje je (za las debeline 19 stotink) pometel z vsemi tekmovalkami in
tekmovalci z najboljšim časom in zmagal v kategoriji moških seniorjev. Drugi v tej kategoriji je bil
Alan Bukovnik, z drugim časom vseh na tekmi in prvouvrščenim županom. Peter Osolnik iz Kamnika
je bil tretji.
Juniorčki bodo morali še trenirati, da bodo po času dosegli svoje starejše kolege. Najboljši junior je
zaostal sekundo in 39 stotink za najboljšim seniorjem. Miran Kramer iz Občine Prebold je zmagal med
njimi, drugi je bil domačin Zvonko Mrak iz Občine Ribnica na Pohorju in tretji Sašo Pavlič iz Občine
Muta. Pri seniorkah sta prvo in drugo mesto odnesli Preboldčanki, tretje pa je osvojila Polona Omejc iz
MO Kranj. Juniorka Janja Svetina iz Občine Tržič je tudi postala nepremagljiva, na lestvici ji sledi Ina
Prezelj iz MO Maribor na drugem in Lucija Pličnik iz Občine Nazarje na tretjem mestu.
Med zmagovalce 11. veleslaloma SOS pa je treba zapisati še nove gostitelje - po desetih letih novo
destinacijo in sicer Ribniško Pohorje; Klapo Laterna iz Biograda na moru in Ansambel Poskok, ki sta
poskrbela za čudovito vzdušje; Občini Radlje ob Dravi in Ribnica na Pohorju, ki sta poskrbeli, da je
vse teklo kot namazano in prečudovitih 160 udeleženk in udeležencev, ki so z dobro voljo,
smučanjem, plesom in pesmijo poskrbeli, da se bomo 11. veleslaloma SOS radi spominjali z
nasmehom. Več o 11. Veleslalomu SOS kmalu na spletu in posebnih smučarskih novicah. (sk)

MKO POSREDOVANE PRIPOMBE NA UREDBO O PREDELAVI
BIOLOŠKO RAZGRADLJIVIH ODPADKOV
V Skupnosti občin Slovenije smo pred dobrim tednom prejeli nov osnutek uredbe o predelavi biološko
razgradljivih odpadkov, ki je bila precej različna od tiste, ki jo je ministrstvo posredovalo v prvo
branje. Občine članice SOS in Komisijo za GJS pri SOS smo zaprosili, da nam posredujete vaše
pripombe, ki smo jih zbirali do 28.1.2013. Pripombe smo zbrali in uredili ter jih posredovali
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ministrstvu, vključno s pozivom za organizacijo sestanka s predstavniki občin na to temo. (bh)

POBUDA ZA POKLICNO USPOSABLJANJE INVALIDOV
Skupnost občin Slovenije je navezala stike s Centrom za poklicno rehabilitacijo, ki med drugim tudi
sodeluje pri usposabljanju invalidov na konkretnem delovnem mestu. Zato vas prijazno vabimo k
sodelovanju ter vas pozivamo, da s skupnimi močmi invalidom omogočimo usposabljanje ter s tem
povezanim poklicnim razvojem. Invalidom prijazna občina naj ne pomeni le ureditev infrastrukture
temveč tudi prizadevanje za dvig kakovosti njihovega življenja na tistem področju, ki je povezano z
razvojem njihove poklicne poti.
Tukaj najdete dopis z natančneje opisano pobudo za poklicno usposabljanje invalidov. Poudarjamo,
da je zaposlitev v celoti sofinancirana s strani države. Vljudno vas prosimo, da se v primeru, da ste
zainteresirani, obrnete na Center za poklicno rehabilitacijo (02/480 58 52) ali sekretariat SOS. (bh)

DNEVI ODPRTIH VRAT V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije se je v preteklem letu, ko smo praznovali 20. obletnico SOS, na vas obrnila s
pobudo, da na 14. februar v občinah po Sloveniji organizirate Dan odprtih vrat. Občine ste se akciji z
veseljem pridružili in naša želja je bila, da bi bil dogodek - Dnevi odprtih vrat - tradicionalen, da bi na
ta dan občine svojim ljudem prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij. Da bi tudi
na ta način gradile skupnost, v svoje načrte močneje vključevale svoje prebivalke in prebivalce. V
Skupnosti občin smo med drugim tudi ocenili, da je v takšnih razmerah in razmerjih prav povečati
odprtost delovanja občin, omogočiti ljudem vedenje in informacije o tem, kaj občine sploh so, kaj
počno in kaj se načrtuje.
Zato vas vabimo, da se nam pridružite tudi letos v akciji DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH, ki bo
potekala 14. februarja 2013 od 13.00 - 16.00 ure. Vljudno vas prosimo, da nas, v primeru, da se odločite
za sodelovanje o tem obvestite na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si najkasneje do 11.2.2013, da
lahko o vaši akciji obvestimo medije. (bh)

SESTANEK S SINDIKATOM OBČINSKIH REDARJEV
Predstavniki SOS so se v četrtek 31. januarja sestali s predsednico SORS (Sindikata občinskih redarjev)
ter predsednikom ZORS (Združenjem občinskih redarjev). Na sestanku je bila glavna tema delovanje
sindikata in možnosti za skupno sodelovanje.
Skupnost občin Slovenije je na sestanku izpostavila posebnost organizacije občinskega redarstva v
Sloveniji. Za razliko od ostalih sorodnih sindikatov (carinikov, policije, vojske…) gre pri redarstvu za
situacijo, kjer imamo en reprezentativni sindikat in 211 delodajalcev, kjer imajo občinska redarstva z
izjemo največjih redarstev zaposlenih od 1 do 5 redarjev. Pravnica Sindikata Solidarnost nam je
pojasnila, da sindikalni zaupnik deluje znotraj delodajalca in ne deluje na področju države. Po zakonu
morajo občine sindikalnim zaupnikom omogočiti 50 ur letno za delo v okviru sindikata (v občni). Prav
tako pa mora v skladu z ZDR (208. Člen) sindikalni zaupnik delo opravljati v času in na način, ki ne
zmanjšuje učinkovitosti delodajalca. V nadaljevanju je govor tekel o prioritetah, kjer smo ugotovili, da
imamo kar nekaj podobnih ciljev. Obe organizaciji se zavzemata za organizacijo seminarja za vodje
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občinskih redarjev (posebno, krajše usposabljanje prilagojeno potrebam vodij občinskih redarjev).
Tako občine kot SORS si želimo strokovnega, usposobljenega in učinkovitega občinskega redarja.
(MM)

POLITIČNI AKTERJI NAJ RAVNAJO ODGOVORNO
Reprezentativni združenji občin sta danes na Vlado Republike Slovenije, to je na predsednika vlade in
posamezne ministre, predsednike vseh parlamentarnih strank ter vodje poslanskih skupin, naslovili
poziv k odgovornemu ravnanju in zagotovitvi učinkovitega črpanja EU sredstev v času politične
negotovosti. Želja vseh nas je, da se negotova situacija čim prej razreši, saj želimo, da naša mlada
država izide iz cele vrste kriznih situacij in deluje v korist državljank in državljanov. Glede na
trenutno stanje v politiki smo se odločili, da vse akterje političnega prostora naprosimo, da skušajo
zagotoviti čim bolj normalen potek dela na področju črpanja sredstev iz EU skladov. Protestirali smo
tudi proti trendu, po katerem skuša Vlada RS s predlogi zakonov določiti nove obveznosti občinam
brez upoštevanja ustavne določbe o zagotavljanju sredstev za izvajanje prenesenih obveznosti. (bh)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NACIONALNI PROGRAM ZA KULTURO
Iz Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport smo dne 21.01.2013 prejeli Nacionalni
program za kulturo 2013-2016, ki ga lahko najdete tukaj. Prosimo vas, da nam vaše morebitne
pripombe oz. stališča glede omenjenega programa pošljete do ponedeljka, 11.02.2013, na elektronski
naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

OSNUTEK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
Na Skupnost občin Slovenije smo dne 31.01.2013 prejeli Osnutek predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. Novi predlog je usmerjen predvsem
v posodobitve javnega sektorja na področju kulture, ki bi omogočal izboljšanje delovanja javnih
zavodov z namenom stroškovne učinkovitosti kulturnih programov v javnem interesu.
Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za
kulturo najdete s klikom tukaj.
Prosimo vas, da morebitna stališča in pripombe na predlog zakona pošljete do ponedeljka, 18.02.2013
na naslov polona.atelsek@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE PREHRANE MED DELOM
Obveščamo vas, da višina regresa za prehrano med delom iz drugega odstavka 3. člena Aneksa h
kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena
Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, drugega
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odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za raziskovalno dejavnost, drugega odstavka 3. člena
Aneksa h kolektivni pogodbi za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji, drugega odstavka 3. člena
Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost zdravstva in socialnega varstva Slovenije, drugega
odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zdravnike in zobozdravnike v Republiki Sloveniji in
drugega odstavka 3. člena Aneksa h kolektivni pogodbi za zaposlene v zdravstveni negi znaša od 1.
januarja 2013 dalje 3,54 evrov. Več o tem lahko preberete na spletni strani SOS.

NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV IZ PLAČNE SKUPINE B PO
PRENEHANJU MANDATA
Ministrstvo za javno upravo je prejelo več vprašanj v zvezi z določitvijo plačnega razreda javnim
uslužbencem iz plačne skupine B po prenehanju mandata, pri čemer se zastavlja tudi vprašanje teka
napredovalnega obdobja. Z namenom zagotovitve enotnega ravnanja proračunskih uporabnikov v tej
zvezi so izdali uradno pojasnilo, ki ga najdete s klikom tukaj.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA

SREDSTVA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ
Na sekretariat SOS se je obrnila občina članica, katero je v letu 2012 doletela naravna nesreča. Vljudno
smo prosili 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
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 je
zanimalo 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)?
Odgovore občin lahko preberete tukaj. (ur)

KRITJE STROŠKOV ZA EKO OTOKE
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede kritja stroškov eko otokov. Odlok, ki
v občini ureja ravnanje s komunalnimi odpadki, določa, da zbiranje in odvoz ločeno zbranih frakcij
komunalnih odpadkov z ekoloških otokov predstavlja vsebino javne službe, izvajalec javne službe pa
je dolžan ekološke otoke tudi vzdrževati in čistiti. Ločeno zbiranje komunalnih odpadkov na eko
otokih se izvaja na celotnem območju občine in je obvezno za vse uporabnike iz gospodinjstev.
Vprašanje občine je bilo, kako naj se krijejo stroški, ki nastajajo z eko otoki: ali naj se financirajo iz cene
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storitve (in torej to plačajo uporabniki) ali pa naj se ti stroški krijejo posebej iz proračuna občine.
Občino zanima, kako imajo to urejeno druge občine. Odgovore občin članic SOS lahko preberete tukaj.
(ur)

ORGANIZACIJA PODELITVE ŠPORTNIH PRIZNANJ
V sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede organizacije
dogodka športnih priznanj. Občino članico je zanimala praksa v občinah pri organizaciji prireditev za
podelitev športnih priznanj. Ali organizacijo prepustite zavodu (če ga imate oz. Športni zvezi) in
kakšno vlogo ima pri organizacijo občina. Ali samo financirate podelitev letnih športnih priznanj ali je
vključena tudi v protokolarni del izvedbe podelitve priznanj. Ali prepustite celotno organizacijo in
izvedbo dogodka zavodu oz. športni zvezi? Odgovore občin lahko preberete na tej povezavi. (ur)
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

UPRAVLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine članice po posredovanju odgovorov občin članic
glede upravljanja športnih objektov. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete informacije. Zadeva
je sledeča: »Občina je 100 % lastnica gospodarske družbe (d.o.o.), ki poleg storitev za občino opravlja
tudi nekaj tržne dejavnosti. V preteklosti je ta gospodarska družba tudi upravljala s športnimi objekti
v lasti občine. Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS)
določa, da je upravljavec premoženja lahko državni organ, uprava samoupravne lokalne skupnosti ali
oseba javnega prava, pristojna za ravnanje s stvarnim premoženjem države in samoupravne lokalne
skupnosti ter nadalje, da so osebe javnega prava država, samoupravne lokalne skupnosti, javni zavod,
javni gospodarski zavod, javna agencija, javni sklad in javno podjetje. ZSPDSLS torej ne daje pravne
podlage za to, da bi bila »navadna« gospodarska družba, četudi je občina njen 100% lastnik, lahko
upravljavec športnih objektov v lasti občine.
Občina javnega zavoda za šport nima, upravljanje športnih objektov preko d.o.o., ki je v 100% lasti
občine, pa se je v preteklosti zelo obneslo. Občino zato zanima, ali ima katera občina enako ali
podobno situacijo in kako ima to urejeno, ter seveda, katera je tista pravna podlaga, na podlagi katere
bi občina lahko podelila upravljanje športnih objektov v lasti občine d.o.o.- ju, ki je v 100 % lasti
občine.« Vljudno vas naprošamo, da nam odgovore posredujete do 5.2.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si (ur)

ZARAČUNAVANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Občina članica se je obrnila s vprašanjem glede zaračunavanja komunalnih prispevkov na Skupnost
občin Slovenije. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete odgovore. Občino v tej zvezi zanima na
kateri podlagi občine zaračunavajo komunalni prispevek v primerih, ko gre za širitev stavbnih
zemljišč po 29. Členu ZPNačrt? Verjetno te širitve niso zajete v programe opremljanja, še manj pa v
obračunska območja? Prosimo, da nam odgovore posredujete najkasneje do 7.2.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si. (ur)
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PLAČILO LOKALNIH MRLIŠKIH OGLEDOV
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina, katere predstavnika sta se dne 17.12.2012 udeležila
delovnega posveta SOS z naslovom »Problematika mrliških pregledov in obdukcij v občinah«, s
vprašanjem glede plačila lokalnih mrliških ogledov. Vljudno vas naprošamo za posredovanje
informacij. In sicer glede na informacije obrazložene s strani g. Balažica, da obstajata dve vrsti mrliških
ogledov: navaden mrliški ogled, kjer je prisoten mrliški oglednik in lokalni mrliški ogled, kjer je
prisoten predstavnik Policije, ki tudi vodi ter usmerja pregled. Plačnik pregleda bi morala biti Policija.
S to trditvijo se ne strinjajo v zdravstvenem domu občine in si zato že nekaj časa zavračajo-podajajo
račune za t.i. lokalne mrliške oglede. Občino zanima, ali imajo ostale občine tovrstne primere oziroma
jih zanima na kakšen način ste se dogovorili z zdravstvenimi domovi. Odgovore nam prosim
posredujte do 7.2.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si. (ur)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
06.02. / SEJA PREDSEDSTVA SOS
Skupnosti občin Slovenije sklicuje 11. sejo Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki bo potekala v
sredo 6. februarja 2013, s pričetkom ob 10.00 uri, v Razstavno‐ protokolarnem centru in samostanu
Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Meznaričeva 8. Seja predsedstva bo posvečena pogovoru o
osnutku Strategije razvoja Slovenije, kodeksu etike funkcionarjev na lokalni ravni in investicijam občin
v obnovljive vire in učinkovito rabo energije. Predhodno bo ob 9.00 uri potekal še sestanek sekcije
mestnih občin.

07.02. / PREDSTAVITEV PORTALA ELEKTRONSKIH URA DNIH GLASIL
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo bo predstavnikom reprezentativnih asociacij predstavilo
projekt »Portal elektronskih uradnih glasil občin in Register predpisov samoupravnih lokalnih
skupnosti« na sestanku, ki bo potekal 7.2.2013 v prostorih MPJU. Sestanka se bo predvidoma udeležila
generalna sekretarka SOS.

12.02. / PRIPRAVA PROTOKOLA NA OBČINAH
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z ga. Ksenijo Benedetti, šefinjo Protokola Republike Slovenije
organizira delovni posvet na temo »PRIPRAVA PROTOKOLA NA OBČINAH«. Vsebinsko se bo
delovni posvet nanašal na potek poslovnih sestankov, protokolarnih obiskov na občinah, pravilnega
pisnega komuniciranja, kot tudi na prednostni vrstni red RS, itd. Vljudno vas vabimo, da se udeležite
seminarja, ki bo 12.02.2013 ob 10 uri v prostorih Austria Trend Hotelu, Dunajska c. 154, Ljubljana.
Vabilo na delovni posvet in prijavnica

14.02. / PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČIN
Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije družno organizirata že drugi posvet z
naslovom »PRIPRAVA ZAKLJUČNIH RAČUNOV PRORAČUNOV OBČIN«, ki bo potekal v četrtek,
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14. 02. 2013, s pričetkom ob 10. uri, v Austria Trend hotelu Ljubljana. Prijave zbira Združenje občin z
izpolnjeno prijavnico na info@zdruzenjeobcin.si. Vabilo, Prijavnica

14.2. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV S PREGLEDOM IN
PRIPRAVO POSLOVNIKOV
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z ga. Nežo Vodušek, strokovnjakinjo s področja lokalne
samouprave, in dr. Romanom Lavtarjem z Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Službe za
lokalno samoupravo in upravne enote, organizira delovni posvet z delavnico »POSLOVANJE
NADZORNIH ODBOROV S PREGLEDOM IN PRIPRAVO POSLOVNIKOV«. Na posvetu bo
predstavljeno poslovanje nadzornega odbora, njegove pristojnosti, naloge in organizacija dela ter
možnost predhodnega, individualnega pregleda posameznega poslovnika nadzornega odbora.
Seminar bo potekal v četrtek, 14. februarja 2013 s pričetkom ob 10. uri v prostorih Austria Trend
Hotela, Dunajska cesta 154, Ljubljana. Vabilo in prijavnica na delovni posvet z delavnico
Zaradi priprave delavnice vas vljudno prosimo, da se pravočasno prijavite in ob prijavi posredujete
poslovnik nadzornega odbora, najkasneje 5 dni (do 8.2.2013) pred izvedbo delovnega posveta.

14.02. / DNEVI ODPRTIH VRAT V OBČINAH
Tudi v letošnjem letu poteka po občinah v vsej Sloveniji akcija DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH,
že tradicionalno na dan ustanovitve predhodnice SOS, 14. februarja.

15.02. / SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V KONGRESU LOKALNIH
IN REGIONALNIH OBLASTI PRI SVETU EVROPE
Sestanek članov slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope ter
predstavnikov Združenja občin Slovenije in Skupnosti občin Slovenije bo potekal v petek, 15. februarja
2013, ob 10. uri v prostorih Združenja občin Slovenije. Na delovnem sestanku se bomo dogovorili o
delu slovenske delegacije v KLRO v letu 2013: udeležbi na zasedanju kongresa, ki bo med 19. in 21.
marcem 2013 v Strasbourgu.

21.02. / REFORMA POKOJNINSKEGA SISTEMA
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z dr. Andražem Rangusom, vodjem Sektorja za pokojninsko
in

invalidsko

zavarovanje

Slovenije

organizira

delovni

posvet

na

temo:

REFORMA

POKOJNINSKEGA SISTEMA. Vsebinsko bo delovni posvet zajemal starostno, predčasno in delno
upokojitev, pokojninsko osnovo, dokup pokojninske dobe, bonuse in maluse ter razloge za reformo
pokojninskega sistema. Vljudno vas vabimo, da se udeležite seminarja, ki bo 21.02.2013 ob 10:30 uri v
prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska c. 154, Ljubljana. Vabilo, prijavnica

20.3. / POSVET O SKUPNIH OBČINSKIH UPRAVAH
Skupnost in Združenje občin Slovenije, Mestna občina Koper in Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo vas vabimo na V. posvet z naslovom "DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V
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SLOVENIJI", ki bo v torek, 20. marca 2012, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Gledališča Koper
(mala gledališka dvorana), Verdijeva ulica 3. Prijavnice vam posredujemo v kratkem.

NOVIČKE DRUGIH
ŠTEVILO HIŠNIH ŠTEVILK SE JE NAJBOLJ POVEČALO V MO KOPER
V Registru prostorskih enot (RPE), ki ga vodi in vzdržuje Geodetska uprava RS, je bilo 1. 1. 2013
evidentiranih 211 občin, 6.032 naselij, 10.286 ulic in 540.702 hišnih številk. Največja po površini je
ostala občina Kočevje (s 555 km2), najmanjša pa občina Odranci (7 km2). Po številu naselij je bila
največja občina Krško (158 naselij). Po le eno naselje so imele občine Kobilje, Odranci in Trzin. Med
občinami v Sloveniji je na opazovani dan imela več kot 1.000 ulic (ali 15 % vseh slovenskih ulic) le
občina Ljubljana. V občini Maribor je bilo na opazovani dan nekaj manj kot 9 % vseh slovenskih ulic.
Več kot 200 ulic je imelo poleg občin Ljubljana in Maribor še 5 drugih občin (Celje, Domžale, Koper,
Novo mesto in Kranj). Največjo skupino so sestavljale občine z naselji brez uličnega sistema; takih
občin je bilo 64; največ teh občin je spadalo v podravsko statistično regijo (34 %). V četrtem četrtletju
2012 je bilo spremenjenih 1.465 hišnih številk, od tega je 1.102 hišnih številk nastalo na novo, 362 je
bilo ukinjenih, 1 pa je bila preštevilčena. Število hišnih številk se je najopazneje povečalo v občinah
Koper (za 55), Ljubljana (za 46), Slovenska Bistrica, Novo mesto in Maribor (v vsaki za 17), Krško in
Domžale (v vsaki za 16) ter Žalec in Brezovica (v vsaki za 15). (Vir: Statistični urad RS, jv)

DRUGA SEJA KOMISIJE VLADE ZA ZAŠČITO ROMSKE S KUPNOSTI
Komisija Vlade RS za zaščito romske skupnosti je 31. 1. 2013 na svoji drugi seji obravnavala sestavo
treh delovnih teles, ki bodo pristojna za obravnavanje problematike in iskanje ter oblikovanje rešitev
glede prostorske problematike romskih naselij, izobraževanja in za pripravo sprememb in dopolnitve
ZRomS-1.
Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje, ki v tem mandatu predseduje Komisiji Vlade RS za
zaščito romske skupnosti želi, da začnejo delovna telesa delovati že februarja. Komisija se je seznanila
s pregledom romskih naselij in njihove opredelitve v prostorskih aktih občin in pregleda državnega
premoženja, na katerem se nahajajo romska naselja, pobudo Amnesty International Slovenije glede
izobraževanja romskih otrok in problematiko zaprtja romskega vrtca v Hudejah. v občini Trebnje, ki si
prizadeva za njegovo legalizacijo v novem Občinskem prostorske načrtu. Komisiji se je seznanila z
inšpekcijskim postopkom in prizadevanjih občine za legalizacijo tega objekta. Občina je v fazi
pridobivanja mnenj k predlogu OPN. Čas za podajo mnenj se izteče čez dober teden in če bodo
mnenja pozitivna, ima občina možnost, da v kratkem času sprejme OPN na občinskem svetu. Komisija
podpira prizadevanja občine Trebnje za legalizacijo vrtca v Hudejah pripravile podlage za delo
komisije. (Vir: MKO, bh)

SPREMEMBE ZAKONODAJE NAJ BI OMOGOČILE SPREMEMBE
SISTEMA DIMNIKARSKE SLUŽBE
Državni sekretar na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje Branko Ravnik se je včeraj sestal s
predstavniki štirih civilnih iniciativ, ki zastopajo slovenske uporabnike dimnikarskih storitev. Državni
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sekretar je povedal, da bo ministrstvo do v tem letu pripravilo spremembe na tem področju.
Predstavniki civilnih iniciativ so sekretarju izročili spisek svojih zahtev. Menijo, da je treba
državljanom Republike Slovenije omogočiti pravico do svobodne izbire »licenčnega« dimnikarja, zato
predlagajo ukinitev koncesij, da se opravljanje dimnikarskih storitev vrne na raven občin, kjer bodo
dimnikarji delovali kot obrtniki, da se meritve emisij črtajo iz storitev dimnikarjev, da se pregledi
zračnikov ukinejo kot samostojna postavka ter da se vzpostavi evidenca kurilnih naprav. Predlagajo
tudi, da se storitev dimnikarja poravnava prek položnic in ne neposredno, ob njegovem obisku. Kot
osnovo za obračun njihovega dela, pa predlagajo izključno čas, ki so ga za to opravilo porabili.
Branko Ravnik je poudaril, da bomo pri urejanju dimnikarske službe upoštevali usmeritve računskega
sodišča, ki pa ne daje napotil za način organiziranosti tega sistema. Vsekakor gredo razmišljanja v
smeri oblikovanja sistema, ki bo bolj odprt, »a kljub vsemu menimo, da javne službe, zaradi
zagotavljanja zdravja ljudi in varstva njihovega premoženja, ne moremo povsem liberalizirati«.
Do novega leta bi naj ministrstvo ustvarilo zakonske (podzakonske) pogoje. Kakšna bo prihodnja
organiziranost, pa bo odvisno tudi od široke javne razprave, ki je ob tovrstni spremembi nujna.
Pomembno je, da se opredeli predmet in obseg te javne službe ter da se cenik spremeni tako, da ne bo
omogočal zlorab pri zaračunavanju storitev. Sistem bo mogoče v celoti spremeniti v letu, dveh, ko se
bo iztekel koncesijski sistem, oziroma koncesije, ki so bile podeljene dimnikarskim podjetjem. Do
takrat je ključen nadzor nad izvajanjem storitev dimnikarjev. (Vir: MKO, bh)

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
07.02. / KULTURA VČERAJ, DANES, JUTRI
Državni Svet RS organizira posvet z naslovom Kultura včeraj, danes, jutri, ki bo potekal v prostorih
DS RS, Šubičeva 4, ljubljana na dan 7.2.2013 s pričetkom ob 9.00 uri. Govornik bo tudi župan Anton
Peršak, pisatelj in nekdanji državni svetnik in sicer na temo "Ne ustvarja družba kulture, kultura
ustvarja družbo". Vabilo

47. REDNA SEJA VLADE RS
PROGRAM FINANCIRANJA PRORAČUNA
Na seji je bil sprejet program financiranja proračuna RS za leto 2013. Za izvedbo je Vlada RS
pooblastila Ministrstvo za finance. Program je pripravljen v skladu z 81., 82. In 84. Členom ZJF,
proračunom RS za leto 2013 in 39. Členom Zakona o izvrševanju proračunov RS za leti 2013 in 2014.
Zadolževanje bo izvrševano v okviru maksimalnega dovoljenega obsega zadolževanja v letu 2013, ki
skladno 81. Člena ZJF zajema tudi predfinanciranje odplačil glavnic državnega dolga bodočih dveh
proračunskih let. Program vključuje tudi oceno višine in strukture dolga proračuna RS po izvedbi
zadolževanja v letu 2013 ter tudi predlog in način izvedbe transakcij upravljanja z državnim dolgom
na podlagi 82. Člena ZJF. (Vir: Vlada RS, ur)
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IZDANA UREDBA NA PODROČJU UPRAVNEGA POSTOPKA
Vlada je na seji izdala Uredbo o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem
postopku, s katero se prilagaja izobrazbene standarde normativni ureditvi na področju visokega
šolstva. Uredba določa vrsti izpita, ki sledita procesnim dejanjem, ki jih bo uradna oseba opravljala v
upravnem postopku. Opredeljuje tudi postopek opravljanja in način opravljanja izpita, vsebino in
program izpita, izpitni red, imenovanje izpitnih komisij, njihovo plačilo in upravne zadeve, za katere
ni treba opravljati izpita.
Uredba spreminja način opredelitve minimalne izobrazbe, ki se določa glede na vrsto procesnih
dejanj, ki jih bodo upravljale uradne osebe. Po novem bo vrsta strokovnega izpita vezana na delo, ki
ga bo oseba opravljala (mnenje je, da izobrazba ne more biti izključno merilo). Uredba vzpostavlja
izpit prve stopnje, ki ga oseba opravi za opravljanje posameznih dejanj, za vodenje postopka in
odločanje na prvi stopnji. Odločitev ni povezana z izvajanjem posebnega ugotovitvenega postopka in
presojo dokazov. Izpit druge stopnje za odločanje v upravnih zadevah prve stopnje, vodenje ali
odločanje v upravnih zadevah na drugi stopnji in o izrednih pravnih sredstvih. Določeni so strožji
pogoji za imenovanje članov komisije. Pri izbiri imajo prednost kandidati, ki imajo višjo stopnjo
izobrazbe od zahtevane, kot tudi tisti, ki lahko izkažejo strokovno in znanstveno delo na področju
upravnega procesnega prava. Bistvena razlika glede na veljavno ureditev je način imenovanja izpitne
komisije. Izpitne komisije bo določalo ministrstvo. Pravila izpitnega reda so bolj podrobno razčlenjena
delu, ki se nanaša na izvedbo pisnega dela izpita in evidentiranje izpitnih dejanj.
Dodatno Uredba določa ceno strokovnega izpita (110 eur) in prepoveduje, da bi izvajalci strokovnih
izpitov sami določali nižje cene in z nižjo zahtevnostjo izpita vabili kandidate k opravljanju izpita pri
njih. Uredba je dopolnjena z določilom, da je opravljanje izpita pri izvajalcu izpita, ki je neposredni
uporabnik državnega proračuna za neposredne uporabnike državnega proračuna, brezplačno. (Vir:
Vlada RS, ur)

SPREMENJENA UREDBA O SEZNAMIH NAROČNIKOV
Na seji je bila izdana Uredba o spremembah Uredbe o seznamih naročnikov, področni zakonodaji
skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v objavah, opisih tehničnih specifikacij
in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko naročanje
Na podlagi tretjega odstavka 110. člena Zakona o javnem naročanju na vodnem, energetskem,
transportnem področju in področju poštnih storitev 15. Februarja 2007 izdala Uredbo o seznamih
naročnikov, področni zakonodaji skupnosti, seznamih gradenj in storitev, obveznih informacijah v
objavah, opisih tehničnih specifikacij in zahtevah, ki jih mora izpolnjevati oprema za elektronsko
naročanje. S tem se prenašajo priloge Direktive 2004/17/ES v pravni red RS. S spremenjeno uredbo se
posodabljajo informativni seznami naročnikov za nekatere dejavnosti na infrastrukturnem področju,
in sicer s subjekti, ki opravljajo dejavnosti iz tretjega odstavka 5. člena ZJNVETPS. (Vir: Vlada RS, ur)
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DRŽAVNE POMOČI
RS se strinja s predlogom Uredbe Sveta o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 994/98 z dne 7. maja 1998 o
uporabi členov 92 in 93 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za določene vrste horizontalne
državne pomoči in Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o
javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza.
V sedaj veljavni uredbi je izjema od obvezne predhodne priglasitve določena za pomoč de minimis,
pomoč za mala in srednja podjetja, pomoč za raziskave in razvoj, varstvo okolja, zaposlovanje in
usposabljanje ter regionalno pomoč. Predlog dopolnitve določa, da se dodajo: državna pomoč na
področju kulture in ohranjanja kulturne dediščine, državna pomoč na področju naravnih nesreč,
državna pomoč ribištvu zaradi slabih vremenskih razmer, državna pomoč za gozdarsko promocijo
proizvodov v živilskem sektorju, ki niso vključeni v Prilogo I, državna pomoč za ohranjanje morskih
bioloških virov, državna pomoč za inovacije, državna pomoč za amaterske športe, socialna pomoč za
prevoz prebivalcev, ki živijo v oddaljenih regijah, državna pomoč za promet v skladu s členom 93.
PDEU, državne pomoči za nekatere vrste širokopasovne infrastrukture. (Vir: Vlada RS, ur)

MNENJE K ZAKONU ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona za
uravnoteženje javnih financ. Sprememba zakona, ki ga je vložila skupina poslank in poslancev,
predvideva črtanje 143. člena ZUJF v delu, ki se nanaša na negativno uskladitev pravic, ki se delno ali
v celoti financirajo iz državnega proračuna skladno z 232. členom ZPIZ-1.
Vlada pojasnjuje, da je ZUJF sledil ciljem zagotovitve dolgoročnih vzdržnih javnih financ in
uravnoteženega proračuna ob sočasni zagotovitvi enakopravnega socialnega položaja upravičencev
do posameznih vrst transferjev, za katera sredstva prispeva državni proračun bodisi delno bodisi v
celoti. ZUJF sledi načelom enakosti, pravičnosti in sorazmernosti na način, da so se sredstva, ki jih
financira proračun posamezni družbeni skupini (npr. družini, otrokom, mamicam, upokojencem)
znižala za približno enak odstotek, znotraj posamezne skupine pa se je znižanje sredstev
prerazporedilo sorazmerno med vse deležnike posamezne skupine. Tako na področju obveznega
pokojninskega in invalidskega zavarovanja (v nadaljevanju: PIZ) iz varčevalnih ukrepov niso bile
izvzete pravice iz 232. člena ZPIZ-1, za katere sredstva v celoti ali deloma prispeva državni proračun,
in so se tudi na področju pokojnin sredstva znižala za približno enak odstotek. Vendar pa se je
znižanje sredstev prerazporedilo sorazmerno ter hkrati na način, da znižanje ni prizadelo tistih,
katerih pokojnine so nižje od 622 evrov. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1.2.2013 Uradnem listu objavilo 57,5 milijona evrov vreden
javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo 85 odstotkov sredstev
prispevala EU iz kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do konca
leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa je 28. februar.
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Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. aprilu 2011 in ki na dan
objave razpisa 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. Višina nepovratnih kohezijskih sredstev, ki so na razpolago, znaša
okvirno 57,5 milijona evrov, od tega letos pet milijonov, prihodnje leto 10 milijonov evrov in v 2015
42,5 milijona evrov. Od tega je 42,5 milijona evrov na razpolago z odložnim pogojem, da je za izvedbo
projektov zagotovljen ustrezen obseg sredstev. Do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so
upravičene lokalne skupnosti na območju, ki imajo na dan objave razpisa v uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept.

VEM 2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za financiranje izvajanja celovitih
podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2013. Cilj je na enem mestu
zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za
spodbujanje podjetništva (storitve) ciljni skupini za območje Republike Slovenije. Storitve tako
zajemajo storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov, izvajanje postopkov registracije ter
postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij, osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom,
rastjo in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih
delavnic. Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na
podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje preživetja podjetij. Razpisana so
sredstva v višini 684.600,00 evrov. Prijavite se lahko do 25.02.2013 do 12.00 ure. Razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani MGRT.

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.
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.

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. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
4 milijone evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do vključno 27.
3. do 24. ure. Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 11. do vključno 27. 3. do
24. ure.
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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 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.

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
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
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prijavo je 15. februar 2013. Zmagovalci nagrade bodo objavljeni spomladi 2013. Več o razpisu s
klikom tukaj.

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
SESTANEK UPRAVLJALCEV Z ZNANJEM V MREŽI NALAS
Med 5.2. in 8.2.2013 bo v Solunu potekalo letno srečanje upravljavcev z znanjem pri mreži NALAS.
Posvetili se bodo novemu strateškemu načrtu mreže NLAS, vlogi upravljavcev z znanjem, njihovim
glavnim nalogam in odgovornostim, novim prijemom izobraževanja v JV Evropi (e-učenje), pregledali
bodo uspešnost dela upravljavcev z znanjem v letu 2012 in oblikovali naslednje korake. Upravljavci z
znanjem bodo deležni tudi obširnejšega izobraževanja v odnosih z javnostmi. (bh)

NAPOVEDNIK PLENARNEGA ZASEDANJA – STRASBOURG, 4. DO 7.
FEBRUAR 2013
Na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta bodo poslanke in poslanci med 4. In 7. Februarjem
razpravljalo o:
Razprava o proračunu EU 2014-2020 v luči zasedanja Evropskega sveta
Osrednja razprava tedna bo v sredo ob 9. uri, ko bodo evropski poslanci z irskim predsedstvom in
Evropsko komisijo razpravljali o večletnem finančnem okvirju EU. Poslanci bodo države članice
opozorili, da bodo ob obsežnem krčenju predloga proračuna zelo težko dobile podporo Evropskega
parlamenta.
Manj hrupni avtomobili za bolj kakovostno življenje
V sredo bo Parlament glasoval o predlogu uredbe, ki drastično zmanjšuje dovoljeno raven hrupa, ki
ga oddajajo motorna vozila, s čimer varuje zdravje evropskih državljanov. Predlog uvaja tudi shemo
označevanja emisij hrupa za nova vozila in ukrepe, s katerimi bi bila električna vozila slišna za pešce.
Več preglednosti pri oblikovanju cen zdravil
Odločitve o cenah in povračilu stroškov zdravil v državah članicah morajo biti preglednejše in vezane
na časovne roke; s tem želijo evropski poslanci izboljšati dostop bolnikov do zdravljena in odpraviti
ovire za dostop zdravil na trg. O poročilu na to temo bodo poslanci glasovali v torek.
Boljši dostop do finančnih sredstev za mala in srednja podjetja
Banke, ki so krizo preživele ob pomoči držav ali Evropske centralne banke, , bodo morale nameniti
nekaj svojih posojil majhnim podjetjem, pravijo poslanci v osnutku resolucije, o kateri bodo glasovali v
torek. (Vir: EP)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
LETALSKI PREVOZNIK MORA OSKRBETI POTNIKE, KATERIH LET JE
BIL ODPOVEDAN
Letalski prevoznik mora ob odpovedi svojega leta na podlagi prava Unije1 oskrbeti potnike in jim
plačati odškodnino. Glede obveznosti oskrbe mora letalski prevoznik ob upoštevanju čakalnega časa
brezplačno ponuditi osvežilne napitke, hrano in po potrebi prenočitev v hotelu, prevoz iz letališča do
kraja nastanitve in komunikacijska sredstva za komunikacijo s tretjimi osebami. Letalski prevoznik
mora to obveznost izpolniti tudi, če je bil let odpovedan zaradi izrednih razmer, to je tistih, ki se jim ni
bilo mogoče izogniti, čeprav so bili sprejeti vsi ustrezni ukrepi. Letalskemu prevozniku pa ni treba
izpolniti obveznosti plačila odškodnine, če lahko dokaže, da je bil let odpovedan zaradi takih razmer.
Tudi v primeru izbruha islandskega ognjenika Eyjafjallajökull, ki je zaprl evropski zračni prostor med
15. In22. Aprilom 2010. Sodišče je tudi poudarilo, da čeprav obveznost oskrbe povzroči finančne
posledice za letalske prevoznike, teh posledic kljub temu ni mogoče šteti za pretirane glede na cilj
visoke ravni varstva potnikov. S pomenom tega cilja je namreč mogoče upravičiti negativne
gospodarske posledice – celo občutne – za nekatere gospodarske subjekte. Poleg tega morajo letalski
prevozniki kot skrbni subjekti predvideti take stroške, povezane z izpolnjevanjem obveznosti oskrbe.
Poleg tega lahko stroške, nastale s to obveznostjo, prenesejo na ceno letalskih vozovnic. (Vir: obvestila
za javnost EU, jv)

USPEŠNOST FINANCIRANJA EU ZA OBJEKTE S KOMUNALNIMI
ODPADKI JE BILA NIZKA
Revizorji EU so ugotovili, da je bilo financiranje objektov za gospodarjenje s komunalnimi odpadki v
okviru strukturnih skladov EU le delno uspešno. Zadovoljiva je bila samo uspešnost projektov, ki so
temeljili na ustreznem ločenem zbiranju odpadkov pri viru. Sodišče je ugotovilo pomembne slabosti
pri poročanju o doseganju ciljnih vrednosti EU, ki so Komisiji oteževale spremljanje uspešnosti.
Čeprav je bil v skoraj vseh izbranih regijah ugotovljen delen napredek pri gospodarjenju z odpadki, se
je v šestih od osmih regij povečala količina odpadkov na prebivalca. Samo četrtina regij je močno
povečala stopnjo ločenega zbiranja, s čimer je zmanjšala odvisnost od odlaganja na odlagališča in na
splošno dosegla ciljne vrednosti EU. Na splošno so se odpadki odlagali na odlagališča brez kakršne
koli obdelave ali pomanjkljivo obdelani. Sodišče je v Posebnem poročilu št. 20/2012 neposredno
ocenilo uspešnost 26 objektov za gospodarjenje z odpadki, izbranih v vzorec, ter pregledalo doseganje
ciljev politike EU glede gospodarjenja z odpadki in izvajanje podpornih ukrepov v osmih regijah, v
katerih so ti objekti. Pregledalo je tudi, kakšno vlogo je imela Komisija.
Sodišče priporoča: (a) naj se države članice osredotočijo na objekte za gospodarjenje z odpadki, ki se
ločujejo že pri viru; (b) naj države članice vzpostavijo zanesljive in celovite zbirke podatkov o
gospodarjenju z odpadki, Komisija pa naj preverja zanesljivost statističnih podatkov, ki jih prejme od
držav članic. Komisija, Parlament in Svet naj razmislijo o vezavi finančne podpore EU na doseganje
ciljev politike EU glede gospodarjenja z odpadki; (c) naj države članice več pozornosti namenijo
sodelovanju in zavezanosti javnosti ter se osredotočijo na ločeno zbiranje odpadkov, vključno z
biološko razgradljivimi odpadki, kadar je to stroškovno učinkovito, in uporabljajo dajatve za
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odlaganje na odlagališča zaradi spodbujanja preprečevanja nastajanja odpadkov in zaradi recikliranja.
Kadar se ne uporablja načelo „povzročitelj plača“, bi bilo treba znižati stopnje pomoči; (d) naj Komisija
za odobritev prispevka EU zahteva izvajanje podpornih ukrepov, predlaga ciljne vrednosti za
preprečevanje nastajanja odpadkov in razjasni pojem obdelave pred odlaganjem. Komisija naj od
držav članic zahteva izvajanje teh priporočil, preden odobri finančno podporo EU. (Vir: obvestila za
javnost EU, jv)

V DUBLINU UVEDLI NOVO MEDNARODNO LESTVICO NAJBOLJŠIH
UNIVERZ
V okviru irskega predsedovanja EU so v Dublinu uvedli nov sistem ocenjevanja univerz, vzpostavljen
s sredstvi Evropske unije. Nova
večdimenzionalna lestvica pomeni odmik od tradicionalnega pristopa k uvrščanju univerz, ki je
nesorazmerno veliko težo dajal odličnosti raziskovalnega dela. Namesto tega uvaja uvrščanje univerz
po širšem naboru dejavnikov na petih različnih področjih: ugled raziskovalne dejavnosti, kakovost
poučevanja in učenja, mednarodna usmerjenost, uspešnost pri prenosu znanja (na primer partnerstva
s podjetji, tudi zagonskimi) in prispevek k regionalni gospodarski rasti. Po pričakovanju naj bi se v
sistem ocenjevanja prijavilo približno 500 univerz iz Evrope in sveta, prvi rezultati pa bodo znani na
začetku leta 2014. Lestvica U-Multirank bo dala zanesljivo strokovno primerjavo univerzitetnih
ustanov, poleg tega bo univerze ocenjevala še na štirih tematskih področjih: poslovne študije,
strojništvo, elektroinženirstvo in fizika. Seznam posameznih disciplin bodo v prihodnjih letih
postopno širili. (Vir: obvestila za javnost EU, jv).

EVROPSKE ŽELEZNICE NA RAZPOTJU
Evropska komisija je objavila celovit paket ukrepov za doseganje boljše kakovosti in več izbire pri
železniških storitvah v Evropi. Železnice so bistveni del prevoza v EU, njihova ključna vloga pa je
povezana z razbremenjevanjem prometa zaradi naraščajočega povpraševanja in prometnih zastojev
ter s preskrbo z gorivom in dekarbonizacijo. Vendar številni evropski železniški trgi trenutno
stagnirajo ali upadajo. Predlogi se osredotočajo na štiri ključna področja:
Delujoči standardi in odobritve
Komisija želi zmanjšati upravne stroške železniških podjetij in olajšati vstop novih prevoznikov na
trg.
Z novimi akterji, ki se jim dovoli opravljati železniške storitve, do boljše kakovosti in več izbire
Da bi spodbudila inovacije, učinkovitost in ugodnejše ponudbe, Komisija predlaga, naj se domači
železniški potniški promet odpre ter od decembra 2019 omogoči vstop novim prevoznikom in
storitvam.
Učinkovita struktura
Da bi vsem zagotovili pošten dostop do železnic, morajo upravljavci neodvisnih prog („upravljavci
infrastrukture“) voditi omrežja na učinkovit in nediskriminatoren način ter jih usklajevati na ravni
EU, da tako podprejo razvoj resnično evropskega omrežja.
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Usposobljena delovna sila
Dinamičen železniški sektor je odvisen od usposobljene in motivirane delovne sile. Železniški sektor
se bo v naslednjih desetih letih soočil s kombinacijo izzivov privabljanja novega kadra, ki bo
nadomestil tretjino delovne sile, ki se bo upokojila, ter zadoščanja novemu in bolj konkurenčnemu
okolju. Za več informacij glej MEMO/13/45. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

DAVKI ZA VAROVANJE OKOLJA, 2008 – 2010
V letu 2012 je SURS (Statistični urad RD) izvajal pilotni projekt Davki v zvezi z varstvom okolja (v
nadaljevanju okoljski davki), s katerim je bil vzpostavljen okvir za redno zbiranje statističnih podatkov
o okoljskih davkih, usklajenim s priporočili Eurostata. Za izvedbo projekta so bili uporabljeni
administrativni viri podatkov. Rezultati, pridobljeni s pilotnim projektom, so končni. Okoljski davek
je davek, ki ga moramo plačati zaradi onesnaževanja okolja. Med okoljske davke prištevamo davke na
energijo (vključujejo goriva), davke na promet (izključena so goriva) in davke na onesnaževanje in
davke na rabo naravnih virov. Celoten sklop okoljskih davkov smo prikazali za obdobje 2008-2010 po
SKD 2008. Okoljski davki so se v obdobju 2008-2010 povečali za 15,62 %. V enakem obdobju so se
povečali davki na energijo (23,61 %) in davki na rabo naravnih virov (6,95 %), zmanjšali pa so se davki
na promet (17,42 %) in davki na onesnaževanje (11,57 %). V letu 2010 je največji delež vseh okoljskih
davkov plačal gospodarski sektor in sicer 90,8 %, medtem ko so gospodinjstva plačala le 9,2 %.
Največji delež davkov na onesnaževanje so plačala gospodinjstva in sicer 83,5 %, gospodarski sektor je
plačal le 16,5 % vseh davkov na onesnaževanje. Gospodinjstva so plačala skoraj 62,4 % vseh davkov
na promet, ostalih davkov na promet 37,6 % je plačal gospodarski sektor. Podatke za davke na rabo
naravnih virov in davke na energijo za gospodinjstva niso na voljo. (Vir: Statistični Urad RS, jv)
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