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“Merilo uspeha v življenju niso denar ali stvari, mera uspeha je edino količina radosti, ki jo
občutite.”
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NOVIČKE SOS
11. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V Sveti Trojici je 6. februarja 2013 potekala 11. seja Predsedstva SOS.
Mag. Franci Klužer iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je predstavil Izhodišča
Strategije razvoja Slovenije 2014 – 2020 (PPT predstavitev tukaj). Članice in člani predsedstva so v
razpravi opozorili na številne pomanjkljivosti. Tako pogrešajo v izhodiščih decentralizacijo oz. vlogo
lokalnih skupnosti, saj se bo večina izvedbenih projektov zapisanih v strategiji odvijala v lokalnih
okoljih. Prav tako so očitali, da strategija nima jasnega in enotnega cilja kam se usmerja Slovenija, prav
tako pa so na podlagi preteklih izkušenj poudarjali, da lepo zapisane besede brez izvedbenih aktov
ostajajo le črke na papirju. Dokaz je današnje slabo stanje na gospodarskem, okoljskem, političnem in
še kakšnem področju, kljub lepo spisanim strategijam v preteklosti. Predsedstvo je opozorilo tudi na
posamične strateške dokumente, kot je npr. energetska ali Strategija za prehod v nizkoogljično
družbo, ki nastajajo nekoordinirano in neusklajeno v posameznih resorjih in so si marsikdaj
nasprotujoča. Predsedstvo je sprejelo sklep, da Sekretariat SOS zbere pripombe, predloge in mnenja k
izhodiščem, ter jih posreduje pripravljavcem.
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je obravnavalo tudi investicije v okviru občin v obnovljive vire
in učinkovito rabo energije. Izhodiščne misli je pripravil dr. Henrik Gjerkeš. Predsedstvo je v
nadaljevanju še sprejelo sklep, da Sekretariat SOS vsem članicam pošlje vzorec etičnega kodeksa za
lokalne funkcionarje, ki ga je predsedstvo obravnavalo, ter občinam priporoči obravnavo kodeksa in
sprejem na eni prihodnjih sej občinskih ali mestnih svetov.
Pri točki razno se je predsedstvo seznanilo s pobudo za ureditev področja oglaševanja ter nevarnostjo,
ki jo prinaša nova evropska direktiva o koncesijah, ki predvideva odprtje trga tudi za oskrbo s pitno
vodo. Kakršni koli privatizaciji na področju pitne vode Predsedstvo SOS odločno nasprotuje. (sk)

KODEKS RAVNANJA
Skladno s sklepom 11. seje Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila 6. februarja 2013 v Sveti
Trojici, smo občinam članicam SOS po elektronski pošti poslali vzorec KODEKSA RAVNANJA
IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI RAVNI. Besedilo kodeksa je vzorec pripravljen za
sprejem na občinskih oz. mestnih svetih občin članic Skupnosti občin Slovenije. Predsedstvo
Skupnosti občin Slovenije priporoča, da Kodeks ravnanja izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni
obravnavate na eni izmed prihodnjih sej občinskega oz. mestnega sveta, sprejmete in podpišete s
strani županje oz. župana ter svetnic in svetnikov.
Kodeks lahko za svoje potrebe opremite z občinskimi simboli, ga javno objavite oz. posredujete
medijem. Tudi besedilo kodeksa lahko po svojih željah in potrebah spremenite, dopolnite ali
preoblikujete. Na Skupnosti občin Slovenije smo kot izhodišče za pripravo kodeksa uporabili
priporočilo »Recommendation 60 (1999) on political integrity of local and regional elected
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representatives« Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, katerega članica je tudi
Skupnost občin Slovenije. Vljudno vas prosimo za povratno informacijo, ali ste kodeks sprejeli in
prosimo, da nam posredujete sprejete in podpisane skenirane kodekse, da jih lahko objavimo tudi na
spleti strani SOS. V primeru kakršnih koli vprašanj smo vam na voljo v Sekretariatu SOS, kjer lahko
dobite besedilo tudi v word različici. (SK)

SESTANEK SEKCIJE MESTNIH OBČIN
6. februarja 2013 je v Sveti Trojici potekal sestanek Sekcije mestnih občin. Predsedstvo sekcije zaradi
nesklepčnosti ni moglo izvoliti predsednika in podpredsednika sekcije pod tretjo točko dnevnega
reda, zato so sprejeli predlog, da se to opravi korespondenčno. Z odstopom Franca Kanglerja, ki je bil
izvoljen na volilni skupščini Skupnosti občin Slovenije dne 10.5.2011, je sekcija mestnih občin ostala
brez predsednika. Na volilni skupščini leta 2011, niti po tem, sekcija ni izvolila podpredsednika. V
skladu s Statutom SOS in dogovorom s predsednikom SOS, dr. Ivanom Žagarjem je 4. januarja 2013
Sekretariat SOS odprl postopke evidentiranja za predsednika in podpredsednika Sekcije Mestnih
občin pri SOS. Prejeli smo en predlog kandidata za predsednika sekcije in sicer Anton Štihec, župan
MO Murska Sobota. Članicam in članom predsedstva sekcije mestnih občin je sekretariat SOS poslal
korespondenčni obrazec, s katerim do 14. februarja 2013 pisno sporočijo, ali se strinjajo s kandidatom
Antonom Štihcem za predsednika sekcije mestnih občin. (SK)

KOORDINIRANA INFORMATIZACIJA OBČIN
Skladno z dogovorom na 5. seji komisije SOS za e-poslovanje z dne 22. januarja 2013, smo na
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo naslovili pismo, s katerim smo želeli predstaviti
problematiko in možni predlog rešitve, ki jo zahteva koordinirana informatizacija procesov organov
lokalne samouprave RS. Prepričani smo, da posamični, neusklajeni in nepovezani pristopi
informatizacije ne zagotavljajo dodane vrednosti, učinkovitosti in ekonomičnosti, ki naj bi jih uporaba
IKT zagotavljala vsem deležnikom pri e-storitvah lokalne samouprave.
Kot prvi korak pri rešitvi izpostavljenih težav smo izrazili potrebo, da se v delo komisije vključi
predstavnik MPJU in zato prosili, da imenujejo stalnega predstavnika Direktorata za informatiko in estoritve MPJU, ki bo kompetentno in tvorno sodeloval pri delu naše komisije. Na ta način bo v obeh
smereh zagotovljen prenos informacij o vsebinah, ki se nanašajo na lokalne skupnosti in
informatizacijo javne uprave, katere del so tudi občine. V nadaljevanju smo predlagali in prosili, da
začnejo postopke identifikacije stanja procesov in potreb informatizacije organov lokalne samouprave
RS, saj bi korektna analiza stanja predstavljala dovolj dobro osnova za tehtanje možnosti redne
zaposlitve strokovnjaka za potrebe informatizacije občin. (SK)

PORTAL ELEKTRONSKIH URADNIH GLASIL
Na Ministrstvu za pravosodje in javno upravo je bil v četrtek, 7. Februarja 2013 sestanek, na katerem je
ministrstvo skupaj s predstavniki Uradnega lista predstavilo predlog za Portal elektronskih uradnih
glasil občin in Register predpisov samoupravnih lokalnih skupnosti. Namen projekta je občinam
zagotoviti pravico uradnega glasila, kjer bodo vse objave le v elektronski obliki in bodo na enem
mestu zbrane vse uradne objave občin. Predstavniki ministrstva in Uradnega lista so predstavili
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številne pomanjkljivosti pri uradnih objavah občin, kar lahko posledično vodi v številne, težko
razrešljive pravne zmešnjave in slabo pravno varnost občanov. Povedali so tudi, da bodo za izvedbo
projekta poskušali pridobiti evropska sredstva, kar bi na nek način olajšalo izvedbo projekta. V okviru
tega bi želeli odpreti tudi pravno pisarno, ki bi delovala na združenjih in bi občinam svetovala glede
nomotehničnosti njihovih predpisov. Združenja so projekt podprla v smislu večje preglednosti in
urejenosti področja. (jv)

SOS PROTI PRIVATIZACIJI PITNE VODE
Na seji predsedstva so se županje in župani seznanili s predlaganimi spremembami Evropske
komisije, ki je pripravila predlog sprememb Direktive o koncesijah, katere novost naj bi bila pogoji
privatizacije oskrbe z vodami.
Predsedstvo skupnosti je z ogorčenjem sprejelo informacijo, po kateri naj bi Vlada RS podprla
predlagane spremembe direktive, ne da bi preverila stališča občin, ki so v skladu s slovensko
zakonodajo tiste, ki so pristojne za oskrbno s pitno vodo. Skupnost občin Slovenije v osnovi nasprotuje
dodatnim možnostim za privatizacijo oskrbe s pitno vodo, saj ocenjujemo, da gre za strateško dobrino,
ki se je ravno zato ne sme predati v roke privatnemu kapitalu, katerega osnovni interes in motiv je
dobiček. Javna podjetja, ki v Sloveniji skrbijo za oskrbo s pitno vodo pa se nikakor ne bi mogla na
globalnem trgu boriti z mednarodnimi korporacijami, kar bi posledično pomenilo, da bi s tako
strateško surovino v državi poslovale in upravljale prav te. Občine temu ostro nasprotujemo.
Prepričani smo tudi, da je nesprejemljivo s strani Vlade RS, da je k takšnim spremembam direktive
dala soglasje, ne da bi preverila stališča tistih, ki se jih ta direktiva tiče, ne občin, še manj pa državljank
in državljanov. Zato pričakujemo revizijo stališča Vlade RS ter nujno odprtje čim širše razprave v
zvezi s stališčem RS Slovenije do predlogov omenjene direktive. (Jv)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
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.

3.2.2013 – 11.2.2013

TN št. 6

PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH
Obveščamo vas, da na tej povezavi lahko najdete predlog sprememb Zakona o lokalnih volitvah, ki
smo jih prejeli v mnenje iz Državnega zbora. Prosimo, da nam predloge, pripombe, mnenja k besedilu
pošljete do petka, 8. marca 2013 na e-naslov: info@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
SPLOŠNE SMERNICE PO ZAKONU O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Skupnost občin Slovenije je prejela dopis Ministrstva za infrastrukturo in prostor glede objave
splošnih smernic po Zakonu o prostorskem načrtovanju na spletnih straneh MzIP. Ministrstvo je na
svojih spletnih straneh objavilo splošne smernice za področje razvoja poselitve in splošne smernice za
področje trajnostne mobilnosti. Več o tem lahko preberete tukaj.

ZNESEK MINIMALNE PLAČE V LETU 2013
Skupnost občin Slovenije je prejela pojasnilo Ministrstva za pravosodje in javno upravo glede zneska
minimalne plače za delo s polnim delovnim časom od 1.1.2013. V skladu z Zakonom o minimalni plači
in objavljenim zneskom minimalne plače v Uradnem listu RS znaša plača za delo s polnim delovnim
časom od 1. januarja 2013 dalje 783,66 evrov bruto. Pojasnilo ministrstva najdete tukaj.

IMENOVANJA
IMENOVAN ČLAN V NO OP RAZVOJA ČLOVEŠKIH VIROV V OBDOBJU
2007-2013
Na podlagi korespondenčne seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je trajala od 31.1.2013 do
4.2.2013, je bil izdan korespondenčni sklep št. 02/2013 s katerim je bil imenovan novi član Anton
Štihec, Murska Sobota.
Na podlagi sedmega odstavka 4. člena Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi sredstev evropske
kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 (Uradni list RS, št. 17/09,
40/09, 3/10 in 31/10 s spremembama 79/10 ter 4/13 - zadnje spremembe z dne 18.1.2013:
http://www.uradni-list.si/_pdf/2013/Ur/u2013004.pdf), Odloka o ustanovitvi, sestavi, organizaciji in
nalogah Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013
(Ur.l. RS št. 71/07, 50/08 in 42/12) in v skladu s sklepom Vlade RS, dne 7.6.2012, je Skupnost občin
Slovenije evidentirala novega člana v Nadzorni odbor za Operativni program razvoja človeških virov
za obdobje 2007-2013. Nespremenjeno ostaja predstavnica SOS v Nadzornem odboru OP RČV ga.
Helena Knez. (ur)
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IMENOVAN ČLAN V NO ZA OP KREPITVE REGIONALNIH RAZVOJNIH
POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007–2013 IN ZA OP RAZVOJA OKOLJSKE
IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007 -2013
Na podlagi korespondenčne seje predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je trajala od 31.1.2013 do
4.2.2013, je bil imenovan novi član. Na podlagi korespondenčnega sklepa št. 03/2013 je le ta član mag.
Marko Diaci, Šentjur. Nespremenjeno ostaja predstavnica SOS v Nadzornem odboru OP RR in ROPI
ga. Andreja Katič, Velenje. (ur)

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA

ZARAČUNAVANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA
Občina članica se je obrnila s vprašanjem glede zaračunavanja komunalnih prispevkov na Skupnost
občin Slovenije.
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? Odgovore lahko preberete tukaj.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

SREDSTVA ZA OBDARITEV OB ROJSTVU OTROKA
Prejeli smo vprašanje občine članice Skupnosti občin Slovenije glede obdaritve ob rojstvu otroka.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše odgovore.
Občino konkretno zanima, koliko sredstev namenjajo občine za obdaritev ob rojstvu otroka, torej za
enkratno denarno pomoč za novorojence. Občina trenutno namenja za to obliko pomoči 100 EUR.
Občine vljudno naprošamo, da nam vaše odgovore posredujete do 12.2.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UPRAVLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine 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
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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

13.2.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

OLAJŠAVE STARŠEM Z OTROCI V VRTCIH
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede olajšav v vrtcih. Občine vljudno
naprošamo, da nam posredujete odgovore.
Občino zanima, kakšne olajšave dajejo druge občine staršem, ki imajo otroke vpisane v vrtce.
Predvsem jo zanima odsotnosti otrok zaradi bolezni, kako so te olajšave opredeljene v vaših aktih,
oziroma za kakšno obdobje odsotnosti otroka upoštevate olajšave in kolikšna je višina le teh. Kako
rešujete primere večkratnih zaporednih odsotnosti zaradi bolezni otrok, z vmesnimi nekajdnevnimi
prekinitvami oz. prisotnosti v vrtcu, kajti takšnih primerov je sedaj v zimskih mesecih kar precej.
Vljudno

vas

naprošamo,

da

vaše

odgovore

posredujete

do

18.2.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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,
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

14.02. / 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
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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
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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
13.02. / PREDSTAVITEV STRATEGIJE RAZVOJA SOCIALNEGA
PODJETNIŠTVA ZA OBDOBJE 2013-2016
Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na sestanek o vlogi lokalnih skupnosti v osnutku Strategije
razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016, ki ga organizira Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve v sodelovanju z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na sestanku bo
predstavljen osnutek Strategije razvoja socialnega podjetništva za obdobje 2013-2016 in razgovor o
vlogi lokalnih skupnosti v omenjenem dokumentu.
Predstavitev bo potekala 13. februarja 2013 ob 11.00 uri na Ministrstvu za delo, družino in socialne
zadeve. Zaradi lažje organizacije, vas vljudno naprošamo, da se prijavite najkasneje do 12.2.2013 na v
vabilo naveden naslov (tomislava.arh@gov.si).

19.02. / SPLETNI SEMINAR O NAČRTOVANJU TRAJNOSTNE
MOBILNOSTI V OBČINAH
19. februarja 2013 od 14.00 ure dalje bo Urad Konvencije županov gostil Webinar v sodelovanju z
agencijo za mobilnost ELTIS o urbanem načrtovanju za trajnostno mobilnost v mestih/občinah.
Promet je zaslužen za veliko večino emisij CO2. Zaradi tega je promet ključno področje delovanja
Konvencije županov oz. njihovih podpisnic pri razvoju načrta za trajnostno energijo (SEAP). Vlaganje
v trajnostno mobilnost v mestih je pomembno ne le za zmanjšanje emisij CO2, temveč tudi zaradi
ponudbe celostne in trajnostne mobilnosti, kar ponuja možnost občankam in občanom za izboljšanje
kakovosti njihovega življenja.
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Namen webinarja je pojasniti metodologijo in bistvene zahteve za oblikovanje metodologije in s tem
povezanimi izboljšavami prometa ter SEAPa. Webinar bosta vodila Aurore Asorey in Christophe
Doucet iz Tisséo-SMTC Toulouse. Podpisnica Konvencije županov, mesto Toulouse, je pionirsko na
področju urbanega trajnostnega načrtovanja mobilnosti v zadnjih 12 letih. Ivo Cré iz ELTIS bo
predstavil metodologijo in bistvene zahteve za oblikovanje trajnostnega načrta mobilnosti v mestih.
Webinar bo potekal v angleškem jeziku, udeležba bo omejena na približno 100 ljudi. Več informacij
lahko najdete na http://www.mobilityplans.eu/.

49. REDNA SEJA VLADE RS
DEDOVANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV
Vlada je sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev.
S spremembo in dopolnitvijo zakona se uvaja nov kriterij za določitev obsega zaščitene kmetije in s
tem omogoča izvajanje Zakona o dedovanju kmetijskih gospodarstev kot pomemben instrument
kmetijske politike (pred tem onemogočena uporaba, zaradi ne vodenja podatkov o vrstah rabe,
katastrskih kulturah in katastrskih razredih v zemljiškem katastru).
ZDKG ureja posebni postopek pri dedovanju zaščitene kmetije, ki je določena v 2. Členu, obsega
najmanj 5 ha in ne več kot 100 ha primerljivih kmetijskih površin glede na vrsto rabe zemljišč, ki so
(bile) določene v zemljiškem katastru. Na novo je treba določiti način izračuna primerljivih kmetijskih
površin iz 2. Člena ZDKG, kar ureja predlagana sprememba zakona. (Vir: Vlada RS, ur)

FINANCIRANJE VISOKOŠOLSKIH ZAVODOV IN DRUGIH ZAVODOV
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o javnem financiranju visokošolskih
zavodov in drugih zavodov. Objavljena je v Uradnem listu RS. S spremembo se predpis usklajuje z
Zakonom o postopkih za izvrševanje proračunov za leti 2013 in 2014. (Vir: Vlada RS, ur)

AKCIJSKI NAČRT ZA UPRAVLJANJE POPULACIJE VOLKA
Sprejet je bil Akcijski načrt za upravljanje populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 20132017. Katerega namen je zagotavljanje ugodnega stanja te živalske vrste in vključuje pregled
ohranjenosti živalske vrste in dejavnikov ogrožanja, opredelitev ciljev ali dejavnosti, za katere se
pripravlja akcijski načrt, podroben pregled nalog, potrebnih za uresničitev cilja ali dejavnosti, časovne
mejnike za izvedbo posameznih nalog, izvajalce nalog, vire financiranja in način preverjanja izvajanja
načrta in poročanje.
Akcijski načrt udejanja in konkretizira vsebino Strategije ohranja volka v Sloveniji in trajnostnega
upravljanja z njim, ki temelji na slovenskem, evropskem in mednarodnem pravnem redu. (Vir: Vlada
RS, ur)

DOSTOPNOST SPLETIŠČ ORGANOV JAVNEGA SEKTORJA
Vlada RS je sprejela Stališče RS do Predloga direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti
spletišč organov javnega sektorja.
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Evropska komisija si prizadeva zagotoviti enake možnosti do storitev javne uprave ljudem z
različnimi sposobnosti (podpira predlog Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o dostopnosti
spletišč javne uprave. Pred prenosom direktive v nacionalni pravni red bo v Sloveniji potrebno
preučiti možnosti ustrezne dopolnitve obstoječe zakonodaje o izenačevanju možnosti invalidov.
Neharmonizirani nacionalni pristopi k spletni dostopnosti ustvarjajo ovire na notranjem trgu,
ponudnikom, ki delujejo čezmejno, pa povzročajo dodatne proizvodne stroške. Harmonizacija spletišč
bo ustvarila boljše pogoje na trgu, več delovnih mest, cenejšo spletno dostopnost in dostopnejša
spletišča: trikratno korist za javni sektor, podjetja in državljane.
Cilj predloga direktive je pomagati državam članicam izpolniti nacionalne zaveze glede spletne
dostopnosti ter zavezo v zvezi s spletišči organov javnega sektorja iz Konvencije Združenih držav o
pravicah invalidov. Spletna dostopnost obsega načela in tehnike, ki jih je treba upoštevati pri izdelavi
spletišč, da bi vsebina teh spletišč bila dostopna za vse uporabnike, zlasti invalide. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI 2013 - DOSTOPNI TURIZEM
Občinam članicam SOS je sekretariat posredoval povabilo nove agencije SPIRIT k sodelovanju na
razpisu za prijavo na izbor Evropske destinacije odličnosti 2013 v Sloveniji (več informacij na

www.slovenia.info/eden2013). Tema letošnjega izbora je DOSTOPNI TURIZEM. Rok za oddajo
prijav je 1. marec 2013, do 12.00 ure. Vse zainteresirane obveščamo tudi, da bo INFORMATIVNI
DAN, v sredo, 13. februarja 2013 ob 12. uri na sedežu javne agencije SPIRIT Slovenija (stavba GZS,
Dimičeva 13, drugo nadstropje). Vašo prisotnost prosim sporočite na telefonsko številko 01 5898 578
(Manca Avsec) ali na elektronski naslov manca.avsec@slovenia.info, najkasneje do torka, 12.
februarja 2013. Več informacij o projektu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ. Za vsa dodatna
vprašanja so vam na voljo na elektronskem naslovu manca.avsec@slovenia.info ali na telefonski
števili 01 5898 578. (SK)

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.
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.
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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.
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
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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
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 je v grškem Solunu potekalo letno srečanje upravljavcev z znanjem pri mreži
NALAS. Posvetili so se novemu strateškemu načrtu mreže NLAS, vlogi upravljavcev z znanjem,
njihovim glavnim nalogam in odgovornostim, novim prijemom izobraževanja v JV Evropi (e-učenje),
pregledali so tudi uspešnost dela upravljavcev z znanjem v letu 2012 in oblikovali naslednje korake.
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Ugotovili so, da je sodelovanje v letu 2012 bilo izjemno dobro predvsem na področju pretoka hitrih
odgovorov, povečalo pa se je sodelovanje asociacij na področju prispevkov za dvotedenski bilten
NALAS in njihovega glasila, ki je dostopno tudi na spletni strani SOS. Upravljavci z znanjem so se
udeležili tudi obširnejšega izobraževanja v odnosih z javnostmi, ki ga je organizirala in izvedla mreža
NALAS. (bh)

PROJEKT MEDEEA
Medeea je projekt na področju Mediterana, katerega glavni cilj je doseči evropske cilj »20-20-20«, kar
bi dosegli predvsem z izboljšavo lokalnega upravljanja energetskih vprašanj s pomočjo revizijskega
orodja Evropske energetske nagrade- eea®, orodjem za energetsko načrtovanje na področju
Mediterana.
Dne 06. in 07. februarja 2013, je v mestu Cosenza v Italiji, potekal tehnični sestanek, katerega glavni
namen je bila razprava o doseženih rezultatih projekta ter priprava načrta dela do konca projekta.
Med doseženimi cilji so predvsem izboljšava energetske učinkovitosti v občinah, določitev smernic in
priporočil za nadaljnjo politiko delovanja ter predstavitev dobrih praks med občinami. V mesecu maju
bo na Cipru potekala zaključna konferenca projekta, na kateri bo sodelovalo sedem držav:
Portugalska, Španija, Malta, Italija, Grčija, Ciper in Slovenija, katerih predstavniki bodo širili primere
dobrih praks ter predloge za spremembo zakonov tako na evropski, nacionalni kot lokalni ravni.
Projekt se zaključi meseca maja 2013, zato so bile nujne še zadnje uskladitve pred končnim izvajanjem.
(pa, mm)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKA KOMISIJA IŠČE NAJBOLJŠE EVROPSKE PODNEBNE
REŠITVE
Evropska komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard je odprla natečaj za najboljši
nizkoogljični projekt in pozvala ustvarjalne in inovativne ljudi iz vse EU, naj svoje zelene pobude
postavijo na preskus. Natečaj Svet, kot ti je všeč je del podnebne kampanje Evropske komisije Svet, kot
ti je všeč, s podnebjem, kot ti je všeč.
Prijave uspešnih nizkoogljičnih rešitev na natečaj Svet, kot ti je všeč bodo sprejemali tri mesece.
Upoštevali bodo vse projekte, velike in majhne, ki jih bodo poslali posamezniki in organizacije s
sedežem v državi EU in ki prispevajo k zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Takšen projekt je
denimo električno kolo, s katerim je mogoče prepeljati manjši tovor; inovativen proizvodni postopek,
ki zmanjšuje izpuste toplogrednih plinov in stroške za energijo; trajnostne rešitve v gradnji in
ogrevanju. Povsod po Evropi poznajo številne praktične primere nizkoogljičnega ravnanja, ki pomaga
varovati podnebje in hkrati omogoča večjo kakovost življenja. Obiskovalci spletišča kampanje bodo
lahko maja in junija glasovali za najbolj ustvarjalno in navdušujočo rešitev iz ožjega izbora. Žirija pod
vodstvom Connie Hedegaard bo nato izmed desetih najbolje uvrščenih izbrala tri projekte, slavnostna
razglasitev pa bo na podelitvi nagrad Sustainia oktobra 2013 v Københavnu. Prireditev bo potekala
pod okriljem partnerja kampanje Sustainie, mednarodne zveze organizacij za trajnostni razvoj –
predseduje ji Arnold Schwarzenegger, ki išče in promovira že obstoječe trajnostne rešitve. (Vir: EK)
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NAČRT KIBERNETSKE VARNOSTI EU ZA ZAŠČITO ODPRTEGA
INTERNETA
Evropska komisija je z visoko predstavnico Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko skupaj
objavila strategijo za kibernetsko varnost in predlog direktive Komisije o varnosti omrežij in
informacij.
Strategija za kibernetsko varnost z naslovom „Odprt, varen in zavarovan kibernetski prostor“
predstavlja celostno vizijo EU, kako najučinkoviteje preprečiti kibernetske motnje in napade ter se z
njimi soočiti. Tako naj bi se spodbujale evropske vrednote svobode in demokracije ter zagotovil
nemoten razvoj digitalnega gospodarstva. S posebnimi ukrepi se bo okrepila kibernetska odpornost
informacijskih sistemov, zmanjšal kibernetski kriminal ter okrepili mednarodna politika EU za
kibernetsko varnost in kibernetska obramba EU. Vizija EU za kibernetsko varnost se v strategiji
osredotoča na pet prednostnih nalog: pridobivanje kibernetske odpornosti; znatno zmanjšanje
kibernetskega kriminala; razvoj politike in zmožnosti za kibernetsko obrambo, povezanih s skupno
varnostno in obrambno politiko; razvoj industrijskih in tehnoloških virov za kibernetsko varnost ter
določitev usklajene mednarodne politike Evropske unije za kibernetski prostor in spodbujanje
temeljnih vrednot EU.
Mednarodna politika EU za kibernetski prostor spodbuja spoštovanje temeljnih vrednot EU, določa
standarde za odgovorno ravnanje, se zavzema za uporabo že obstoječih mednarodnih zakonov v
kibernetskem prostoru, hkrati pa s povečevanjem zmogljivosti za kibernetsko varnost pomaga
državam zunaj EU in podpira mednarodno sodelovanje na področju kibernetskih vprašanj. Strategijo
za kibernetsko varnost lahko preberete tukaj. (Vir: EK)

PREPREČEVANJE PRANJA DENARJA
Komisija je v tem tednu sprejela dva predloga za okrepitev obstoječih pravil EU o preprečevanju
pranja denarja in prenosih sredstev. Grožnje, povezane s pranjem denarja in financiranjem terorizma,
se nenehno razvijajo, to pa zahteva redno posodabljanje pravil.
Paket, ki dopolnjuje druge ukrepe, ki jih je Komisija sprejela oziroma jih načrtuje v zvezi z bojem proti
kriminalu, korupciji in davčnim utajam, vključuje direktivo o preprečevanju uporabe finančnega
sistema za pranje denarja in financiranje terorizma ter uredbo o informacijah, ki morajo spremljati
prenose sredstev, da se zagotovi ustrezna sledljivost takšnih prenosov.
Nova direktiva zlasti omogoča večjo jasnost in doslednost predpisov v vseh državah članicah z
zagotovitvijo jasnega mehanizma za identifikacijo dejanskih lastnikov. Poleg tega bodo podjetja
morala hraniti evidence o identiteti oseb, ki dejansko stojijo za podjetjem. To želijo doseči tudi s
povečanjem jasnosti in preglednosti predpisov o skrbnem preverjanju strank, da bodo vzpostavljeni
ustrezni nadzorni mehanizmi in postopki, ki zagotavljajo boljše poznavanje strank in boljše
razumevanje narave njihovega poslovanja ter razširitvijo določb, ki obravnavajo politično
izpostavljene osebe (na primer osebe, ki lahko predstavljajo večje tveganje zaradi političnih položajev,
ki jih zasedajo), tako da zdaj vključujejo tudi „domače“ (z bivališčem v državah članicah EU), in ne
samo „tuje“, politično izpostavljene osebe ter tiste v mednarodnih organizacijah. To med drugim
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vključuje vodje držav, člane vlad, člane zakonodajnih teles in sodnike vrhovnih sodišč. Predloga
predvidevata okrepitev pooblastil pristojnih organov za sankcije, na primer z uvedbo sklopa na
načelih temelječih minimalnih pravil za okrepitev upravnih sankcij in zahtevo, da pristojni organi pri
obravnavi čezmejnih primerov usklajujejo svoje delovanje. (Vir: EK)

S SREDSTVI EU BODO TEORETIČNE RAZISKAVE LAŽJE PRIŠLE NA TRG
Z danes napovedanim novim financiranjem EU bodo vrhunskim raziskovalcem namenjena
nepovratna sredstva po 150 000 evrov, da bodo lahko svoje delo pretvorili v tržne inovacije. Evropski
raziskovalni svet je namreč objavil rezultate zadnjega kroga svoje sheme dodatnega financiranja
„Potrditev koncepta“. Do zdaj so bila tako nepovratna sredstva dodeljena skupaj 60 raziskovalcem, ki
so že prejemniki sredstev Evropskega raziskovalnega sveta – zadnjih 27 je bilo razglašenih 5.2.2013.
Njihovi projekti zajemajo širok spekter področij, kot so inovativna zdravljenja z zdravili in novi
biomateriali, okolju prijaznejše in cenejše industrijske kemične snovi, pa tudi bolj vključujoč pristop k
dostopnosti zgradb. Financiranje iz sheme „Potrditev koncepta“ lahko krije dejavnosti, povezane na
primer s pravicami intelektualne lastnine, preučevanjem komercialnih in poslovnih priložnosti ali
tehnično validacijo. Nepovratna sredstva so dodeljena raziskovalcem iz desetih držav evropskega
raziskovalnega prostora (države članice EU ter države, pridružene okvirnemu programu za
raziskave). Skupni proračun za ta razpis znaša 10 milijonov evrov. Skupaj je bilo oktobra 2012 za
drugi krog razpisa poslanih 69 predlogov. Izmed teh je bilo izbranih 27 zmagovalcev. V prvem krogu
maja 2012 je prispelo 75 predlogov, izmed katerih je bilo izbranih 33 zmagovalcev, razglašenih
septembra 2012. ( Vir: EK)

RUMENI KARTON PREVISOKIM ODŠKODNINAM ZA PRESTOPE
NOGOMETAŠEV IN NEENAKIM KONKURENČNIM POGOJEM
Danes objavljena študija Evropske komisije kaže, da nogometni klubi za prestope igralcev vsako leto
zapravijo približno 3milijarde evrov. Od tega manjši klubi in amaterska moštva dobijo le drobtinice.
Število prestopov v evropskem nogometu se je v obdobju 1995–2011 več kot potrojilo, zneski
odškodnin pa so se povečali za sedemkrat. Največ zapravi peščica klubov z največjimi dohodki ali
zelo bogatimi vlagatelji. Ta položaj še povečuje neravnovesje med bogatimi in manj bogatimi klubi, saj
manjši in amaterski klubi, ki so ključni za razvijanje novih talentov, dobijo manj kot 2 % odškodnin.
Denar v nogometu bi moral biti prerazporejen tako, da bi manjšim klubom omogočil pokrivanje
stroškov treninga in izobraževanja mladih igralcev, vendar ti klubi zdaj nimajo možnosti, da se
razvijajo in vmešajo v prevlado največjih na tekmovanjih.
Pravila prestopov določajo mednarodne zveze, na primer FIFA za nogomet in FIBA za košarko.
Spletni sistem prestopov FIFA, ki ga uporablja 4.600 klubov po vsem svetu, je povečal preglednost
mednarodnih prestopov, vendar so potrebni dodatni ukrepi na nacionalni ravni. Iz študije je razvidno,
da imajo v veljavnem sistemu še vedno največ koristi najbogatejši klubi ter zvezdniki in njihovi agenti.
Komisija v študiji navaja, da bi morala pravila FIFA in nacionalnih nogometnih zvez zagotoviti boljši
nadzor nad finančnimi transakcijami in uvesti „davek za fair play“ pri odškodninah, večjih od zneska,
ki bi ga določili mednarodne zveze in klubi, s čimer bi se spodbudila boljša prerazporeditev sredstev
od najbogatejših k manj bogatim klubom.
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Komisija prav tako predlaga omejitev števila igralcev v vsakem klubu, preučitev vprašanja „lastništva
nad igralci s strani tretjih oseb“, ki agentom omogoča, da dajo igralca klubu v najem, in odpravo
pogodbenih praks, ki zvišujejo odškodnino, na primer podaljševanje zaklenjenega obdobja, v katerem
igralec brez dovoljenja svojega kluba ne sme prestopiti v drug klub. Študija poziva tudi k izvajanju
pravila UEFA o finančnem fair playu ter k okrepljenim „solidarnostnim mehanizmom“ za boljši
razvoj mladih in zaščito mladoletnih. Avtorji študije športne organe pozivajo, naj izboljšajo
sodelovanje z organi kazenskega pregona za boj proti pranju denarja in korupciji. (vir: EK)
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