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NOVIČKE SOS
PREDSEDNIK SEKCIJE MESTNIH OBČIN JE ANTON ŠTIHEC
Z odstopom Franca Kanglerja kot župana MO Maribor, ki je bil na volilni skupščini Skupnosti občin
Slovenije dne 10.5.2011 izvoljen za predsednika Sekcije Mestnih občin , je ta ostala brez predsednika. 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. Občine članice sekcije so v roku in na ustrezen način za predsednika sekcije
evidentirale

župana občine MO Murska Sobota, Antona Štihca na seji Predsedstva 6.2.2013.

Predsedstvo Sekcije mestnih občin se je do predloga kandidata Antona Štihca za predsednika Sekcije
mestnih občin opredelilo korespondenčno med 7.2. in 14.2.2013. V sekretariat SOS smo prejeli 10
izpolnjenih in podpisanih korespondenčnih obrazcev. S kandidatom Antonom Štihcem za
predsednika sekcije mestnih občin se je strinjalo vseh 10 članov predsedstva sekcije mestnih občin, kar
pomeni, da je Anton Štihec soglasno izvoljen za predsednika sekcije mestnih občin. Iskrene čestitke!
(sk)

DAN ODPRTIH VRAT V OBČINAH
Občine po vsej Sloveniji so v četrtek, 14. februarja odprle svoja vrata zainteresirani javnosti in med
13.00 in 16.00 uro obiskovalce popeljale skozi najnovejše občinske pridobitve, načrtovane razvojne
projekte in dosežke, ki so merodajno vplivali na kakovost življenja občank in občanov.
Z akcijo Dan odprtih vrat v občinah je Skupnost občin Slovenije že v preteklem letu, takrat ob 20
obletnici ustanovitve organizacije, želela opozoriti na pozitivne dosežke na lokalni ravni, z željo
ustvariti tradicionalni dogodek. Občine podpornice projekta so tako na ta dan občankam, občanom in
zainteresirani javnosti prikazale uspehe, načrte ter razvojne priložnosti svojih okolij, pa tudi z željo, da
bi tudi na ta način gradile skupnost ter v svoje načrte močneje vključevale svoje prebivalke in
prebivalce, saj je tudi na tak način mogoče povečati odprtost delovanja občin in omogočiti
prebivalkam in prebivalcem vedenje in informacije o tem, kaj občine so, kaj počno in kaj se načrtuje.
Občine članice SOS, ki so se priključile akciji Dan odprtih vrat so: Občina Štore, Občina Nazarje,
Mestna Občina Velenje, Občina Trebnje, Občina Trzin, Občina Logatec, Občina Središče ob Dravi,
Občina Ljubno, Občina Škocjan, Mestna Občina Nova Gorica, Občina Dorna, Občina Vojnik, Občina
Črnomelj, Občina Videm, Občina Cerkvenjak, Občina Šentjur, Občina Moravske Toplice, Občina
Apače, Občina Rečica ob Savinji, Občina Žalec, Občina Jesenice, Občina Ljutomer, Občina Krško in
Občina Lenart. Več o dogodkih v občinah ob dnevu odprtih vrat lahko preberete na naši spletni strani.
Vsem sodelujočim občinam se iskreno zahvaljujemo za tako pozitiven odziv na našo pobudo, za
kvalitetno izvedbo dogodka in pripravljenost sodelovanja, tiste občine, ki se še niste odločile za
sodelovanje v akciji odprtih vrat pa spodbujamo, da se nam priključite 14.2.2014. (bh)
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PRESTRUKTURIRANJE DS ALPE-JADRAN
Predstavnica Skupnost občin Slovenije se je v petek 15.02.2013 ob 10.00 uri, udeležila sestanka o
prestrukturiranju in prihodnosti DS Alpe-Jadran. Sestanek je potekal v prostorih Ministrstva za
zunanje zadeve v Ljubljani. Predstavniki Sektorja za širitev in JV Evropo so povedali, da že daljše
časovno obdobje poteka temeljita razprava o prestrukturiranju delovne skupnosti. Slovenija se je
vključila v razpravo o preoblikovanju DS AJ in je v začetku načeloma podprla oblikovanje makroregije Alpe-Jadran-Panonija, aktivno pa se je vključila tudi v oblikovanje Strategije za Podonavje in v
oblikovanje Strategije za Jadransko-jonsko makro-regijo. Povedali so, da se tudi v Republiki Sloveniji
strinjamo, da je po nedavnem izstopu Furlanije Julijske krajine in predhodnih izstopih nekaterih
drugih županij Madžarske ter vstopu Hrvaške v EU, potreben temeljit razmislek o vsebinskem
preoblikovanju našega bodočega sodelovanja v DS AJ. Prvega marca 2013, bo generalni sekretar DS
Alpe-Jadran v Celovcu organiziral delovni sestanek vseh članic, kjer bodo na podlagi idej in
predlogov oblikovali nov okvir, z jasno sliko prihodnjega sodelovanja. Do 01.07. bo pripravljen
skupen dokument, ki ga bodo v obliki sporazuma podpisale vse članice DS AJ. GS DS Alpe Jadran.
Skupnost občin Slovenije vabi občine članice, ki v okviru delovne skupnosti prepoznavajo priložnosti,
da nam sporočijo morebitne predloge do četrtka, 21. februarja 2013 v sekretariat SOS, kontakt – Saša
Kek (sasa.kek@skupnostobcin.si ali tel. 02 234 15 00). Več o DS Alpe-Jadran najdete na spletni strani
http://www.alpeadria.org. (SK)

DOPLAČEVANJE STROŠKOV V DOMOVIH ZA STAREJŠE
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli dopis s strani Skupnosti socialnih zavodov Slovenije glede
(do)plačevanja stroškov oskrbe v domovih za starejše. Nanaša se na problematiko omejevanja
financiranja oz. sofinanciranja občin oskrbnih stroškov občanov v domovih za starejše in v zvezi s tem
opozarjajo na pravno podlago, ki določa normative financiranja in cene socialnih storitev, ki so
oblikovane na podlagi enotnih kriterijev.
Skupnost občin Slovenije daje pobudo občinam članicam in komisiji za socialo in zdravstvo, da
navedejo svoja stališča in morebitne predloge glede (do)plačevanja stroškov oskrbe v domovih za
starejše, saj se opaža, da imajo nekatere občine visoke stroške s plačevanjem oskrbnih stroškov
občanov. O tem bi se želeli tudi sestati na sestanku, kjer bi stališča občin preučili in se pogovorili o
eventualnem nadaljnjem postopanju na tem področju (o čemer vas naknadno obvestimo).
Vljudno

vas

naprošamo,

da

nam

podate

vaša

mnenja

do

22.2.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si

PREDSEDNIK SOS NA POGOVORU S PREDSEDNIKOM RS
Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je na pobudo predsednika Skupnosti občin Slovenije in
župana Občine Slovenska Bistrica, dr. Ivana Žagarja, na delovni pogovor 12. 2. 2013 sprejel dr. Ivana
Žagarja in predsednika Združenja občin Slovenije in župana Pivke, Roberta Smrdelja. Oba
predsednika reprezentativnih združenj slovenskih občin dr. Ivan Žagar in Robert Smrdelj sta na
pogovoru predstavila delovanje obeh združenj.
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Na pogovoru je bil sklenjen tudi dogovor, da se bo v prvi polovici letošnjega leta predsednik
republike srečal z župani slovenskih občin, ki ga bosta skupaj organizirali obe združenji in na katerem
bodo v odprtem dialogu razpravljali o aktualnih temah, ki so pomembne tako za državo kot lokalne
skupnosti (še posebej o ekonomsko finančni krizi, krizi vrednot, Strategiji razvoja Slovenije). (vo)

STALIŠČE SOS DO EU DIREKTIVE O KONCESIJAH
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je pretekli teden, 6. februarja 2013 na svoji redni seji v občini
Sveta Trojica med drugim obravnavala tudi informacijo o tem, da je Evropska komisija pripravila
predlog sprememb Direktive o koncesijah, katere novost naj bi bila pogoji privatizacije oskrbe z
vodami.
Predsedstvo skupnosti je s presenečenjem 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 nasprotujemo. Izkušnje s
privatizacijo voda v nekaterih državah (Francija, Portugalska, Britanija,…) so po naših informacijah
zelo negativne, oskrba se je poslabšala, cene pa dvignile. Prav tako mednarodne korporacije
praviloma ne vlagajo v osnovno infrastrukturo in tako te stroške prelagajo na lokalne skupnosti in
lokalno prebivalstvo. Prepričani smo, da bi Vlada RS pred podelitvijo soglasja k tej direktivi morala
pridobiti soglasja tistih, ki jih omenjena direktiva najbolj zadeva, torej lokalnih skupnosti, Ob tem pa
bi bilo potrebno pridobiti tudi mnenja in razmišljanja zainteresirane strokovne javnosti ter državljank
in državljanov, ki se jih takšne odločitve najbolj neposredno tičejo.
Zato smo Vlado RS pozvali, da spremeni svoje stališče ter v zvezi s stališčem RS v tem in podobnih
predlogih odpre čim širšo razpravo. (Jv)

URBANI IN VAŠKI VRTOVI
V petek, 1. Marca 2013 bo v občini Trzin posvet z naslovom - URBANI IN VAŠKI VRTOVI, priložnost
za povečanje samooskrbe v slovenskih občinah.
Namen posveta je predstaviti zdajšnje stanje na področju samooskrbe s hrano, predvsem na področju
vrtnin v Sloveniji ter možnosti, ki jih imajo občine, da aktivno vplivajo na spremembo zdajšnjih
razmer. Govorili bomo o pomenu urbanih in vaških vrtov ne samo v smislu samooskrbe s hrano,
temveč tudi pri povezovanju ljudi, druženju in gradnji skupnosti v določenih okoljih, tudi o tem, da so
lahko urbani in vaški vrtovi pomemben socialni korektiv za tiste, ki se soočajo s socialnimi stiskami.
Predstavili bomo razmišljanja pristojnega ministrstva o temi ter možnostih za podporo širjenju ideje
vrtov in večanju zemljišč namenjenih dejavnosti. Prav tako pa bomo predstavili izjemno uspešno
izveden in živeč projekt Urbanih skupnostnih eko vrtov v Mariboru, ki so nastali v okviru projekta
Urbane brazde in kot del Evropske kulturne prestolnice. Skozi posamezne faze nastajanja projekta bo
mogoče pridobiti pomembne informacije o tem, kako se tega lotiti, kje so težave, kako poiskati
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ustrezne rešitve. Ob zaključku pa bi želeli vzpostaviti mrežo občin, ki takšne vrtove že imajo, tistih, ki
so v fazi nastajanja in tistih, ki bi takšne vrtove želeli vzpostaviti, pa še ne vedo, kako se tega lotiti.
Mreža bi v prihodnje lahko bila prostor, v okviru katerega se bodo soočale ideje in dobre rešitve ter
okvir, ki bi reševal vprašanja in dileme, ki se na področju pojavljajo. Sodelovali bodo: Tone Peršak,
župan občine Trzin in član predsedstva SOS, Anton Komat, publicist, okoljevarstvenik in aktivni
soustvarjalec projekta Skupnostnih urbanih eko vrtov v Mariboru, Martina Bavec, generalna
direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, Matej Zonta, vodja
projekta Skupnostnih urbanih eko vrtov v Mariboru, ki so nastali v okviru Evropske kulturne
prestolnice. Prijave lahko pošljete na naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si. (jv)

PANELNA RAZPRAVA O PRIHODNOSTI OSKRBE S PITNO VODO
Vlada RR je 29. februarja sprejela predlog stališča Republike Slovenije k predlogu direktive EU
parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb. Omenjena direktiva naj bi omogočala
možnost škodljive privatizacije vodnih virov tudi v Sloveniji. Po informacijah, ki so bile objavljene v
številnih medijih, naj bi direktiva nastajala v okviru posebne delovne skupine, ki jo je imenoval
pristojen evropski komisar, člani te delovne skupine pa so baje bili izključno predstavniki velikih
mednarodnih korporacij. Številne države članice EU (Nemčija, Avstrija, Velika Britanija, Francija,
Španija,…) so k predlogu omenjene direktive podale številne pomisleke, v Sloveniji tega ni bilo. O
direktivi ne strokovna javnost ne občine in ne širša javnost niso bili seznanjeni, čeprav gre za izjemna
strateška vprašanja. Prav zato namerava Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s pristojnimi
strokovnimi in političnimi organizaciji v kratkem organizirati panelno razpravo, na kateri bodo
sodelovali tako predstavniki strokovne in civilne javnosti kot občin, ki so pristojne za oskrbo s pitno
vodo v državi. O terminu in lokaciji dogodka vas bomo obvestili v naslednjem tednu. (jv)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O URESNIČEVANJU JAVNEGA INTERESA ZA KULTUR O
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.

STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE
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.
Članice in člani predsedstva SOS so v razpravi opozorili na številne pomanjkljivosti. Zato je
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Predsedstvo SOS sprejelo sklep, da Sekretariat SOS zbere pripombe, predloge in mnenja k izhodiščem,
ter jih posreduje pripravljavcem. Vabimo vas, da nam vaše predloge in pripombe k izhodiščem
pošljete na info@skupnostobcin.si do 8.3.2013. Več o pripombah Predsedstva SOS ter povezave do
ustreznih dokumentov najdete tukaj.

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. 3.2013 na e-naslov: info@skupnostobcin.si.

PREDLOGA ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
Skupnost občin Slovenije je prejela dva predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalni samoupravi.
Državnemu zboru je bil predložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-S), EPA 982-VI, s strani skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Rihard
Braniselj), ki se nanaša na možnost odpoklica župana z referendumom, s katerim pa se širijo tudi
zakonski razlogi za prenehanje mandata županom, podžupanom in članom občinskih svetov. Ter
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), EPA 987-VI, ki
ga je prav tako Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jani
Möderndorfer), v katerem je predlagano, da se z zakonom omogoči odpoklic župana tako, da se pod
enakimi pogoji kot za sklic občinskega referenduma začne zbirati podpise za razpis referenduma o
odpoklicu župana.
Z namenom lažjega podajanja stališč, pripomb in predlogov smo sestavili tudi dva Wordova
dokumenta, kamor za vsak predlog Zakona o lokalni samoupravi vpišete vaša stališča. Obrazec za
pripombe na ZLS-T, obrazec za pripombe na ZLS-S
Vljudno vas naprošamo, da stališča in pripombe posredujete najkasneje do 08.03.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA O OMEJEVANJU KANDIDIRANJA
IN OPRAVLJANJA JAVNIH FUNKCIJ
S klikom tukaj lahko dostopate do dopolnitev Predloga Zakona o omejevanju kandidiranja in
opravljanja javnih funkcij (ZOKOJF), ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in
poslancev oziroma v njihovem imenu poslanec Jani Möderndorfer. Prosimo vas, da nam vaša stališča
oziroma

pripombe

posredujete

najkasneje

do

ponedeljka,

11.03.2013,

na

polona.atelsek@skupnostobcin.si.
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EVIDENTIRANJE
EVIDENTIRANJE ČLANA V POSAMEZNE REGIONALNE DELOVNE
SKUPINE ZA RAZVOJ NAMAKANJA V SLOVENIJI DO LETA 2020
Skupnost občin Slovenije je občinam članicam posredovala v evidentiranje člana v regionalno delovno
skupino za razvoj namakanja v Sloveniji do leta 2020. Pobudo je SOS prejela s strani Direktorata za
kmetijstvo Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
S sklepom je s strani Ministra bila imenovana Delovna skupina za razvoj namakanja v Sloveniji do leta
2020 (sklep si lahko preberete tukaj), ki ima pomembno vlogo pri načrtovanju in izvajanju namakanja.
Poleg te delovne skupine se bodo ustanovile še regionalne delovne skupine, katerih naloge so pregled
interesa na območju regije po namakanju, pregled kmetijskih površin, ki so primerne za namakanje,
proučitev možnih količin vode za namakanje na tem območju ter koordiniranje priprave projektov za
izvedbo novih namakalnih sistemov.
Zato Skupnost občin Slovenije daje pobudo, da občine članice predlagate enega člana za vsako
regionalno delovno skupino, in sicer za regionalno delovno skupino za Posavje, Savinjsko dolino,
Podravje in Pomurje. Imenovan član bo predstavljal lokalne skupnosti.
Tukaj najdete obrazec za evidentiranje
Evidentiranje je odprto do srede,20.02.2013. Vloge posredujte pisno na Skupnost občin Slovenije,
Partizanska

cesta

1,

2000

Maribor

ali

skenirane

(podpisane

in

ožigosane)

na

metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faxu na 02/ 234 15 03.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA

UPRAVLJANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV
Skupnost občin Slovenije je prejela prošnjo občine po posredovanju odgovorov občin članic glede
upravljanja športnih objektov.
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.
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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.«
Odgovore občin članic SOS lahko preberete tukaj. Pojasnilo Združenja športnih centrov Slovenije

ENKRATNA DENARNA POMOČ ZA NOVOROJENCE
Prejeli smo vprašanje občine članice Skupnosti občin Slovenije glede obdaritve ob rojstvu otroka.
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.
Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj.

OPREMLJANJE NASELIJ S KOMUNALNO INFRASTRUKTURO V
AGLOMERACIJAH
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede opremljanja naselij s komunalno
infrastrukturo v aglomeracijah.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode določa območja poselitve, za
katera je potrebno v predpisanih rokih obvezno zagotoviti odvajanje in čiščenje komunalne odpadne
vode (osnovni program). Določa pa tudi območja poselitve, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno
odvajanje in čiščenje komunalne vode (dodatni programi). Zanima nas sledeče: kako rešujete primere,
ko na območjih, kjer je potrebno obvezno zagotoviti odvajanje in čiščenje (osnovni program), del
območja pa zaradi razpršenosti iz ekonomskega vidika ni racionalno opremljati z javno kanalizacijo?
Ali lastnikom objektov na tem delu območja financirate male komunalne čistilne naprave? Ali jih
financirate v celoti?
Kako rešujete območja iz dodatnega programa, kjer je potrebno zagotoviti ustrezno odvajanje in
čiščenje? Ali v primeru, če investicija v javno infrastrukturo ni ekonomsko upravičena, opremite
naselje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami? Ali jih financirate v celoti? Veliko občin
lastnikom stavb sofinancira nakup in vgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav na območjih izven
aglomeracij. Nas pa torej zanima, kako rešujete opremljenost v aglomeracijah iz obveznega programa
in kako v aglomeracijah iz dodatnih programov, kjer je izgradnja javne kanalizacije in čistilne naprave
ekonomsko neupravičena. Odgovore občin si lahko preberete tukaj. Dodatni odgovor občine članice
najdete tukaj.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

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.
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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.

POSTAVKA ZA SREDSTVA NAMENJENA ZA OGLAŠEVANJE IN
INFORMIRANJE V MEDIJIH
Občina članica se je obrnila na sekretariat Skupnosti občin Slovenije s prošnjo po posredovanju
vprašanja občinam. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše informacije glede sredstev
namenjenih za oglaševanje in informiranja v medijih.
Občina je v letošnjem proračunu odprla postavko, pri kateri piše, da so sredstva namenjena za
oglaševanje in informiranje v medijih. Postavki sta dve, ena za radijsko informiranje in oglaševanje in
druga za televizijsko informiranje in oglaševanje. Občino zanima, kako sredstva za tovrstno dejavnost
razdelijo po drugih občinah. Je to razpis ali se poslužujejo kakšnih drugih možnosti? Vaše odgovore
nam prosimo posredujte do 21.02.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
20.2. / SEJA KOMISIJE ZA KULTURO
Seja Komisije za kulturo pri SOS bo potekala v sredo, 20.02.2013, v sejni sobi župana Mestne občine
Velenje, s pričetkom ob 10.00 uri. Seja bo posvečena predvsem osnutku Nacionalnega programa za
kulturo in predlogu novega Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo, člani komisije pa
bodo izvolili tudi novega predsednika oz. predsednico komisije.

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

01.03. / POSVET URBANI IN VAŠKI VRTOVI
Vabimo vas na posvet z naslovom URBANI IN VAŠKI VRTOVI, priložnost za povečanje samooskrbe v
slovenskih občinah, ki bo potekal v PETEK, 1. marca 2013 s pričetkom ob 9.30 uri v prostorih Centra
Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12 f, v Trzinu.
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Na posvetu bodo sodelovali: Tone Peršak, župan občine Trzin in član predsedstva Skupnosti občin
Slovenije; Anton Komat, neodvisni raziskovalec, publicist, pisatelj, ekolog, okoljevarstvenik in aktivni
soustvarjalec projekta Skupnostnih urbanih eko vrtov v Mariboru, ki so nastali v okviru Evropske kulturne
prestolnice; Martina Bavec, Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje; Matej Zonta, vodja projekta Skupnostnih urbanih eko vrtov v Mariboru, ki so nastali v okviru Evropske
kulturne prestolnice. Posvet je brezplačen, prijava je obvezna! Vabilo s programom , 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
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.
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/.

20.2. / ENERGETSKA UČINKOVITOST V JAVNEM NAROČANJU
Inženirska zbornica Slovenije organizira seminar o energetski učinkovitosti v javnem naročanju, ki bo
potekal 20. 2. in 21.2.2013 v dvorani Inženirske zbornice Slovenije, Jarška cesta 10/b, Ljubljana.
Program seminarja je v obeh dnevih enak in bo potekal od 9.30 do 15.00 ure. Prijave na seminar
zbirajo na Inženirski zbornici Slovenije, na elektronski naslov petra.kavcic@izs.si in sicer do
ponedeljka, 18.2.2013 do 15.00 ure. Vabilo, program, prijavnica Seminar je brezplačen in namenjen
odgovornim za izvedbo javnih naročil.
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12.03. / KULTURNI BAZAR 2013
V imenu generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost, Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport (MIZKŠ), Barbare Koželj Podlogar ter direktorja Urada za razvoj izobraževanja,
MIZKŠ, Matije Vilfana, vas vabimo na Kulturni bazar 2013 v torek, 12. marca 2013, med 9. in 20. uro v
Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10, Ljubljana.
Kulturni bazar je zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in
izobraževanju ter kulturi, namenjen pa je tudi širši strokovni javnosti. Za udeležbo na strokovnem
usposabljanju je nujna e-prijava (velja kot vstopnica- najdete jo na www.kulturnibazar.si) , ki pa jo je
potrebno poslati čim prej, najkasneje do 1. marca 2013. Na Kulturnem bazarju se lahko udeležite le
posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna e-prijava (kot vstopnica).
Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse udeležence brezplačna.
Prosimo vas tudi, da o dogodku obvestite vzgojno- izobraževalne zavode in kulturne ustanove iz vaše
lokalne skupnosti. Vabilo, program, program za otroke

NOVICE DRUGIH
UPOŠTEVALI VEČINO POBUD OBČIN GLEDE SPREMEMB NATURE 2000
Zavod RS za varstvo narave je občinam, ki so poslale pobude za spremembo in dopolnitev območij
Natura 2000, poslal obsežno poročilo o obravnavi njihovih mnenj in jih povabil, da si spremenjen
predlog območij Natura 2000 ogledajo na javnem pregledovalniku grafičnih podatkov MKO RKG na
spletnem naslovu http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je 29. oktobra lani, občinam predstavilo osnutek sprememb in
dopolnitev območij Natura 2000 in jih povabilo, naj se z njim podrobneje seznanijo na območnih
enotah Zavoda RS za varstvo narave ter do sredine decembra 2012 Zavodu posredujejo svoje mnenje.
Zavodu je predhodno mnenje na predlog sprememb posredovalo 80 občin. Z 59-imi občinami so na
zavodu osebno komunicirali, druge občine so svoje mnenje posredovale le pisno. Predhodna mnenja
se praviloma nanašajo na več različnih lokacij na enem ali več območjih Natura 2000. Mnenja so zato
na zavodu razdelili na posamezne pobude: pobuda je omejena na enovito lokacijo v območju Natura
2000. Občine so poslale 351 pobud. Prejeli so tudi 78 pobud iz mnenj drugih posameznikov in
organizacij, skupaj so torej prejeli več kot 420 pobud. Pri pripravi dopolnjenega predloga območij
Natura 2000 je zavod v celoti upošteval 66 % pobud, 6 % pobud so upoštevali delno, 28 % pa pobud ni
bilo mogoče upoštevati iz različnih razlogov. Nekatere so se nanašale na obstoječa območja Natura
2000 in so presegale tehnične popravke meje, nekaj pobud je bilo sistemske narave (izločitev naselij).
Največ neupoštevanih pobud pa se je nanašalo na izrez bistvenega dela habitata varovanih vrst ali
habitatnih tipov. poročilo (Vir: MKO, bh)
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OBJAVA SPLOŠNIH SMERNIC ZA PODROČJE VAROVANJA KMETIJSKIH
ZEMLJIŠČ
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju objavilo
splošne smernice za področje varovanja kmetijskih zemljišč. (Vir: MKO, bh)

50. REDNA SEJA VLADE RS
VPLIV POPLAV IN OBVLADOVANJE POPLAVNE OGROŽENOSTI
Vlada je na seji določila območja pomembnega vpliva poplav v RS in spremljanje aktivnosti
obvladovanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva poplav. Območje pomembnega
vpliva poplav se je moralo določiti v skladu s poplavno EU direktivo.
MKO je pripravilo predlog 56 območij pomembnega vpliva poplav (konec julija 2012). Kasneje je s
strani lokalnih skupnosti, stroke in drugih zainteresiranih javnosti prispelo cca 50 predlogov, na
podlagi katerih je MKO v sodelovanju z Inštitutom za vode RS med območja pomembnega vpliva
poplav dodatno vključilo 25 območij, jih nekaj smiselno spremenilo, nekaj smiselno združilo in nekaj
tudi izločilo, tako da je vključenih 61 območij RS v končni nabor območij pomembnega vpliva poplav.
Vir financiranja izvedbe programa investicij in drugih (predvsem negradbenih) dejavnosti za
obvladovanje poplavne ogroženosti na teh 61 območjih gre iskat predvsem v okviru raznih EU
skladov in drugih EU finančnih mehanizmov, Vodnega in Podnebnega sklada ter nacionalnega in
lokalnih proračunov ter potencialno tudi v okviru možno javno-zasebnih partnerstev.
MKO je pripravilo tudi okvir za spremljanje aktivnosti obvladovanja poplavne ogroženosti. Bolj
aktivno izvajanje aktivnosti bi pomenilo precejšen premik na področju obvladovanja popllavne
ogroženosti ljudi, gospodarstva, kulturne dediščine in okolje ter bi prispevalo k ponovni krepitvi oz
zagonu gospodarstva (še posebej na področju gradbeništva). O izvajanju aktivnosti obvladovanja
poplavne ogroženosti bo ministrstvo, pristojno za vode, poročalo Vladi RS na vsakih 12 mesecev
(prvič bo poročalo najkasneje do 30.6.2013). (Vir: Vlada RS, ur)

PRENOS NAMENSKIH SREDSTEV V PRORAČUN 2013
Vlada RS je določila, da se v .letu 2012 natečena in neuporabljena namenska sredstva iz prihodkov
letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu in prihodkov koncesijske dajatve Luke Koper ter iz
prihodkov od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja države v celoti
prenesejo v proračun leta 2013.
V letu 2013 se nadaljuje z izvajanjem večjih infrastrukturnih projektov v prometno infrastrukturo,
predvsem se izpostavljeni projekti, ki se sofinancirajo ali so predvideni za sofinanciranje s sredstvi EU.
Javnofinančne omejitve (pogojujejo pripravo in izvrševanje državnega proračuna zlasti iz naslova
integralnih sredstev), vplivajo na zapiranje finančnih konstrukcij večletnih projektov. V tem zvezi je
pomembno zagotoviti stabilen in predvidljiv okvir financiranja vsaj iz naslova namenskih sredstev.
Omejevanje pomembno vpliva na aktivnosti prometnih projektov in črpanja evropskih sredstev.
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ZIPRS1314 je omejil prenos namenskih sredstev iz preteklega leta ne glede na določbe ZJF. Dopustno
je prenesti namenska sredstva v proračun za tekoče leto do višine 3/12 v letu 2013 (do 2/12 v letu 2014)
natečenih sredstev. Zakon daje Vladi pooblastilo do odločitve izjemnega prenosa več natečenih in
neporabljenih prihodkov v tekoče leto, in sicer v kolikor to omogočajo javnofinančne razmere in če bi
nastala gospodarska škoda v primeru neprenosa. Ta določila vplivajo na prenos sredstev iz naslova
prihodkov letne dajatve za uporabo vozil v cestnem prometu ter koncesijske dajatve Luke Koper in
prihodkov od obremenitve s stavbno ali služnostno pravico stvarnega premoženja države ter
posledično na zagotavljanje namenskega vira financiranja za tekoče obveznosti, ureditev dinamike in
financiranje že načrtovanih prometnih infrastrukturnih projektov oz. projektov v izvajanju.
Prenos razpoložljivih namenskih sredstev opredeljenih v 14. Členu ZIPRS1314 znaša 54,5 milijonov
evrov ter je vir financiranja javne prometne infrastrukture. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
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.

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.
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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.

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)

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
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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.

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.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKA DRŽAVLJANSKA POBUDA – ZBRANIH ŽE MILIJON
PODPISOV
Organizatorji pobude Right2Water so sporočili, da so že zbrali več kot milijon podpisov, tako da bi to
lahko postala prva evropska državljanska pobuda, za katero bo zbrano potrebno število izjav o
podpori. Organizatorji so prepričani, da je „voda […] javna dobrina in ne blago“. Evropsko komisijo
pozivajo, naj „predlaga zakonodajo, ki bo izvrševala človekovo pravico do vode in komunalne
ureditve, kot jo priznavajo Združeni narodi, ter bo spodbujala zagotavljanje vode in komunalne
ureditve kot osnovne javne storitve za vse“.
Cilj evropske državljanske pobude je spodbuditi vseevropske razprave o vprašanjih, ki zadevajo
državljane po vsej Evropi, in ta vprašanja uvrstiti na dnevni red EU. Pobuda Right2Water je dosegla
prav to.“ Organizatorji bi svojo pobudo sicer že lahko predložili Evropski komisiji, vendar so se
odločili, da z zbiranjem podpisov še nadaljujejo.
Preden pa bodo pobudo vendarle predložili Komisiji, bodo pristojni organi v državah članicah morali
potrditi število izjav o podpori. Komisija mora pobude, ki zberejo vsaj milijon podpisov in v najmanj
sedmih državah članicah zberejo določeno najmanjše število podpisov, v treh mesecih preučiti in se
odločiti, kako bo ukrepala. Sestala se bo z organizatorji, da ji bodo lahko podrobneje pojasnili
vprašanja, ki jih obravnava pobuda.Organizatorji bodo lahko poleg tega pobudo predstavili na javni
predstavitvi, ki jo bo organiziral Evropski parlament. Nato bo Komisija sprejela sporočilo, v katerem
bo pojasnila, kaj je sklenila glede pobude, katere ukrepe namerava sprejeti – če se je za to sploh
odločila – in razloge za svojo odločitev.
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Komisija se je odzvala na težave, o katerih so poročali nekateri organizatorji, medtem ko so iskali
primerne rešitve v zvezi z gostovanjem in vzpostavitvijo sistemov spletnega zbiranja, in julija 2012
svoje strežnike dala na voljo za gostovanje evropskih državljanskih pobud. Vendar pa pobuda
Right2Water gostuje na zasebnih strežnikih in uporablja odprtokodno programsko opremo za sistem
spletnega zbiranja, ki jo Komisija zagotavlja brezplačno. (vir:EK)

DAVEK NA FINANČNE TRANSAKCIJE V OKVIRU OKREPLJENEGA
SODELOVANJA
Podrobnosti o davku na finančne transakcije, ki se bo uporabljal v okviru okrepljenega sodelovanja, so
določene v predlogu, ki ga je Komisija sprejela danes. Kot je zahtevalo 11 držav članic1, ki bodo davek
začele uporabljati, predlagana direktiva zajema področje uporabe in cilje prvotnega predloga o davku
na finančne transakcije, ki ga je Komisija predložila septembra 2011 (IP/11/1085). Pristop obdavčitve
vseh transakcij, ki so povezane z območjem davka na finančne transakcije, se ohranja, prav tako pa
tudi stopnji 0,1 % za delnice in obveznice ter 0,01 % za izvedene finančne instrumente. Davek na
finančne transakcije, ki ga bo uporabljalo 11 držav članic, bo predvidoma prinesel 30–35 milijard EUR
na leto.
V primerjavi s prvotnim predlogom današnji predlog vsebuje nekatere omejene spremembe, pri čemer
se upošteva dejstvo, da se bo davek pobiral na manjšem geografskem območju, kot je bilo prvotno
predvideno. Te spremembe bodo zagotovile zlasti pravno jasnost in okrepile določbe o preprečevanju
izogibanja davkom in zlorab.
Predlagano direktivo bodo zdaj obravnavale države članice, in sicer z namenom njenega izvajanja v
okviru okrepljenega sodelovanja. V razpravah o tem predlogu lahko sodeluje vseh 27 držav članic.
Vendar pa bodo lahko glasovale le države članice, vključene v okrepljeno sodelovanje, njihova
odločitev pa mora biti soglasna, preden se lahko direktiva začne izvajati. Posvetovalo pa se bo tudi z
Evropskim parlamentom. (vir:EK)
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