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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NADALJEVANJE POGAJANJ O VIŠINI POVPREČNINE
V ponedeljek, 26. oktobra 2009 so se na Ministrstvu za finance nadaljevala pogajanja o višini
povprečnine za občine za leti 2010 in 2011. Asociaciji sta skupaj pripravili predlog dogovora,
ki je ob konkretnih predlogih številk vključeval tudi dodatne zahteve in pričakovanja.
Pogajanj so se ob predstavnicah in predstavnikih obeh asociacij udeležili tudi novoizvoljeni
minister za lokalno samoupravo in regionalno politiko dr. Henrik Gjerkeš, minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik, minister za finance dr. Franc
Križanič, ki je tudi vodil pogajanja, z ekipo, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in
prostor mag. Zoran Kus ter državna sekretarka na Ministrstvu za šolstvo in šport Alenka
Kovšca. Predstavniki ministrstev in asociacij so pregledali predlog izračuna za višino
povprečnine za leto 2010, kot tudi vse dodatne zahteve obeh asociacij. Posamični ministri so
pojasnili svoje poglede in se tako opredelili do teh dodatnih zahtev, s katerimi se večinoma
strinjajo, razen z nekaterimi, katere pa zahtevajo le majhne vsebinske in terminološke
spremembe. Žal pa je minister za finance, dr. Križanič predstavil zadnji predlog za višino
povprečnine za leto 2010, ki so ga preverili z nekaterimi ministrstvi glede na povečane
naloge občin na njihovih področjih. Izračun bi naj pokazal, da je najvišji znesek povprečnine,
do katere so upravičene občine, 550 eur. Obe asociaciji sta argumentirano dokazali, da so
stroški absolutno večji in se s predlagano višino povprečnine za občine v znesku 550 eur ne
strinjajo. Minister Križanič je opozoril, da je v času gospodarske in socialne krize mogoča
samo tolikšna in nič večja višina povprečnine. Pogajanja še niso zaključena. (AJ)
NA MINISTRSTVU O SPREMEMBAH ZAKONA O VRTCIH
V sredo, 27. oktobra 2009 je na Direktoratu za vrtce in osnovno šolstvo Ministrstva za šolstvo
in šport potekal sestanek na temo predloga sprememb Zakona o vrtcih. Sestanka so se s
strani Skupnosti občin Slovenije udeležili in aktivno sodelovali ‐ Zlatka Šmarčan, Marija
Fabčič, Rafael Šuligoj in Jasmina Vidmar. V kar štiriurni razpravi so pregledali in predelali
rešitve, predlagali nekatere spremembe, opozorili na nelogičnosti ter še posebej poudarili, da
nekatere predlagane rešitve zahtevajo resen razmislek, saj prinašajo številne dileme. Sklenjen
je bil dogovor, da bodo natančne in konkretne pripombe posredovane v naslednjem tednu.
Za ta namen se bo v torek, 3. novembra sestala tudi delovna skupina za predšolsko vzgojo
pri SOS in obravnavala predlagane rešitve.
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JAVNI POZIV PONUDNIKOM
Skupnost občin Slovenije objavlja javni poziv podjetjem, da v okviru Srečanja županov,
direktorjev in gospodarstvenikov, da ta predstavijo svoje podjetje ter ponudbo zbranim
udeleženkam in udeležencem. Srečanje bo 19. novembra 2009 v Austrija Trend hotelu v
Ljubljani, s pričetkom ob 9.00 uri. Osrednja tema dogodka bodo investicije. Skupnost občin
Slovenije bo na poslovno srečanje povabila županje in župane, direktorice in direktorje
občinskih uprav ter gospodarstvenice in gospodarstvenike. Občine so tiste, ki imajo s svojimi
razvojnimi politikami, pristopi in načrti pomemben vpliv na razvoj ne samo v njihovih
lokalnih okoljih, temveč tudi in predvsem v državi. Omogočiti obema stranema več povezav,
razumevanja in dialoga ter več možnosti za soočanje idej in vizij. Tako bodo v eni dvorani
potekla predavanja, medtem, ko se bo druga spremenila v razstavno predstavitveni prostor.
Na »razstavišče« vabimo podjetja, ki lahko občinam pomagajo na poti od ideje do realizacije
investicij. Povabilo oz. javni poziv si preberite tukaj. Vabljeni, da svoj interes za sodelovanje
sporočite Saši Kek na sasa.kek@skupnostobcin.si, do 6. novembra 2009, prav tako pa se lahko
name obrnete s svojimi morebitnimi vprašanji in predlogi.
JAVNI POZIV IZOBRAŽEVALNIM INSTITUCIJAM
Skupnosti občin Slovenije objavlja javni poziv izobraževalnim institucijam in organizacijam
za sodelovanje pri oblikovanju in izvajanju programov usposabljanja in izobraževanja za
potrebe občin članic SOS. S tem javnim pozivom želimo pridobiti nabor partnerjev za
oblikovanje in izvedbo programov izobraževanj za zaposlene v občinskih upravah in
funkcionarje občin. Z izobraževalnimi institucijami se bodo sklenili sporazumi o sodelovanju
pri oblikovanju in izvajanju skupno dogovorjenih programov izobraževanja in usposabljanja.
Ponudniki naj ponudbe za sodelovanje pošljejo najkasneje do 17. novembra 2009. Več o
javnem razpisu in naslovu za pošiljanje ponudb tukaj.
Z ZAKONOM NAD PREJEMKE IN ODPRAVNINE
Ministrstvo za gospodarstvo je vložilo predlog Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v
gospodarskih družbah v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti, ki širše ureja
problematiko plač v podjetjih v večinski neposredni ali posredni lasti države in lokalnih
skupnosti ter odpravlja anomalije pri izplačanih plačah v vseh družbah. Cilj predloga zakona
je zagotovitev enakih meril za določanje prejemkov in odpravnin direktorjev v gospodarskih
družbah, ki so v večinski lasti RS ali lokalne skupnosti. Prav tako morajo biti prejemki
direktorjev takšni, da bodo spodbujali dolgoročno vzdržnost družbe in skladni s finančnim
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stanjem družbe. Rešitev gre v smer, da bodo imeli člani nadzornih organov v družbah, kjer
sta RS, lokalna skupnost ali obe skupaj neposredno ali posredno imetnici večinskega deleža
družbe, enotna pravila pri določanju prejemkov in odpravnin članov uprav, izvršnih
direktorjev, poslovodij ter prokuristov v teh družbah. V skladu z vsebino 94. člena Zakona o
lokalni samoupravi je nujno potrebno zagotoviti sodelovanje reprezentativnih združenj
občin, ko gre za predpise, ki se nanašajo na interese in koristi občin. V tem primeru se to ni
upoštevalo, zato je bilo pristojno ministrstvo o tem tudi obveščeno. Predlog zakona si lahko
preberete tukaj. (vir: MG, AJ)
TUJE OBČINE IŠČEJO POBRATENJA V SLOVENIJI
Na Skupnost občin Slovenije sta v tem tednu prišli dve prošnji za pobratenje s slovenskimi
občinami. Na spodnjih povezavah si lahko ogledate predstavitev:
‐

Občina ZAWIERCIE ‐ Poljska

‐

Občina Comune di Sevesoiz ‐ Italija.

PRVA ŠTEVILKA GLASILA POHORSKE SRCE OBČINE ZREČE
Občina Zreče je izdala prvo številko glasila Pohorsko srce. V prvi številki so ob uvodnih
besedah župana mag. Borisa Podvršnika predstavljene zreške krajevne skupnosti, največje
gospodarske družbe v občini ter koledar občinskih prireditev. Občani bodo tako odslej redno
obveščeni o vseh pomembnih dogodkih in novostih v občini, o za njih pomembnih
spremembah zakonodaje, imeli bodo priložnost izraziti svoja mišljenja, pohvale, predvsem
pa bo to mesto, kjer se bosta obe strani, torej občina in njeni občani, povezali v besedi ter
sliki. Skupnost občin Slovenije želi glasilu in njenim ustvarjalcem uspešen začetek, mnogo
zadovoljnih bralcev ter da bo vsebina vsaj tako srčna kot že samo ime glasila Pohorsko srce.
(AJ)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
3.11. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
V torek, 3. novembra 2009 ob 11.00 uri bo v prostorih Magistrata, Klub 11, Mestni trg 1,
Ljubljana, potekal sestanek Delovne skupine za predšolsko vzgojo pri SOS. Prosimo, da se
sestanka zanesljivo udeležite. Svojo (ne)udeležbo prosim sporočite na elektronski naslov:
jasmina@skupnostobcin.si .
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4.11. / SESTANEK O SPREMEMBAH KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ‐ODPOVEDAN
Iz objektivnih razlogov je sestanek, ki bi naj bil v sredo, 4. novembra 2009 na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na temo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS ter Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih, ODPOVEDAN.
4.11. / SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA SOS IN ZOS
V sredo, 4. novembra 2009 bo ob 12.30 uri skupna seja predsedstva SOS in ZOS. Seja bo v
stavbi Slovenijales (pritličje), Dunajska 22, Ljubljana.
5.11. / VKLJUČEVANJE OBČIN V MEDNARODNA SODELOVANJA
Mednarodni center za promocijo podjetij ICPE vas v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije in Združenjem občin Slovenije vabi na prvi posvet odgovornih za gospodarski
razvoj občine na temo Vključevanje občin v mednarodna sodelovanja. Srečanje bo 5.
novembra 2009 na sedežu Mednarodnega centra za promocijo podjetij (IPCE), Dunajska 104,
Ljubljana. Vljudno vabimo župane, podžupane, direktorice in direktorje občinskih uprav ter
druge odgovorne za gospodarski razvoj občine, da se udeležijo posveta in tako dobijo
odgovore na kako in zakaj do mednarodnega povezovanja, kako črpati evropska sredstva,
prav tako bo to tudi priložnost za izmenjavo izkušenj in iskanje novih izzivov. Kotizacija za
občine članice SOS je 50 eur. Več informacij o kotizaciji, prijavnici in programu v vabilu.
Vljudno vabljeni!
12.11. / SPREMEMBE ZDDV‐1 PO 31.12.2009
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s podjetjem Simič&partnerji, davčno svetovanje
d.o.o., vabi na seminar: »SPREMEMBE ZDDV‐1 PO 31.12.2009«, ki bo v ČETRTEK, dne
12.11.2009, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
(sejna dvorana št. 14). Glede na to, da je v danem trenutku večina slovenskih občin DDV
zavezank in da se s 01.01.2010 koreniteje spreminja Zakon o davku na dodano vrednost –
ZDDV‐1, bosta predavateljici Tanja Kaltnekar ter Nevenka Simić Mićunović, zaposleni v
podjetju Simič&partnerji d.o.o., na seminarju podrobneje predstavili spremembe, ki se bližajo
in bodo stopile v veljavo s 01.01.2010. Predavateljici že deset let delata kot davčni svetovalki
ter imata veliko izkušenj tako na področju DDV kot tudi drugih davkov, ravno tako sta se že
mnogokrat preizkusili tudi v vlogi predavateljic. Več informacij v vabilu in prijavnici.
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19.11. / 1. SREČANJE ŽUPANOV, DIREKTORJEV IN GOSPODARSTVENIKOV
Skupnost občin Slovenije organizira Srečanje županov, direktorjev in gospodarstvenikov,
ki bo 19. novembra 2009 v Avstrija Trend hotelu v Ljubljani, s pričetkom ob 9.00 uri.
Osrednja tema dogodka bodo investicije. Skupnost občin Slovenije vabi na poslovno srečanje
županje in župane, direktorice in direktorje občinskih uprav ter gospodarstvenice in
gospodarstvenike. Občine so tiste, ki imajo s svojimi razvojnimi politikami, pristopi in načrti
pomemben vpliv na razvoj ne samo v njihovih lokalnih okoljih, temveč tudi in predvsem v
državi. Tako bodo v eni dvorani potekla predavanja, medtem, ko se bo druga dvorana
spremenila v sejemski razstavni prostor. Na »razstavišče« bomo povabili različna podjetja, ki
lahko občinam pomagajo na poti od ideje do realizacije investicij. Več informacij o srečanju
tukaj.
POVPRAŠEVANJE OBČIN
PROSTORSKI AKTI
Občina članica se je na SOS obrnila s prošnjo za pomoč glede navedenega problema. V
postopku sprememb in dopolnitev prostorskih planov občin je občina pridobila :
•
•

odločbo MOP o sprejemljivosti vplivov plana na okolje
in je MOP z institutom molka organa potrdil spremembe in dopolnitve prostorskega
plana občine (7. odstavek 51. člena ZPN)

potem pa je občina z amandmajem na predlog odloka eno območje izvzela. Ali se kljub
temu, da je občina eno območje izvzela šteje, da je MOP potrdilo spremembe in
dopolnitve prostorskega plana občine ali mora občina ponovno pridobiti potrditev MOP‐
a? Ker je zadeva zaradi zakonsko predpisanega roka za sprejem sprememb in dopolnitev
prostorskih planov občin (15.11.2009) urgentna, vljudno prosimo občine članice za takojšen
odgovor oziroma posredovanje svojih izkušenj in ravnanj v takšnem primeru! Za vaše
odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo! (AJ)
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51. SEJA VLADE RS, 29.10.2009
ZAKON O INFRASTRUKTURI ZA PROSTORSKE INFORMACIJE
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o infrastrukturi za prostorske informacije in
ga posreduje Državnemu zboru RS v obravnavo po rednem postopku. S tem zakonom se v
pravni red Republike Slovenije prenaša Direktiva 2007/2/ES o vzpostavitvi infrastrukture za
prostorske informacije v Evropski skupnosti (Direktiva INSPIRE). Zakon ureja vzpostavitev,
vodenje in vzdrževanje infrastrukture za prostorske informacije v RS kot sestavnega člena
evropske infrastrukture za prostorske informacije. Skladno z okvirji, ki so potrebni za
doseganje cilja Direktive INSPIRE, so temeljni cilji zakona o infrastrukturi za prostorske
informacije:
•
•

•
•

vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v Republiki Sloveniji,
določitev splošnih pravil za vodenje in delovanje te infrastrukture, ki omogočajo:
a) zagotavljanje konsistentnosti zbirk prostorskih podatkov ‐ t.j. popolnost podatkov
oziroma zbiranje in vodenje enakih prostorskih podatkov na več mestih pri
različnih subjektih;
b) popolnost opisov zbirk prostorskih podatkov;
c) povezljivost prostorskih podatkov iz različnih zbirk prostorskih podatkov;
d) kompatibilnost infrastrukture za iskanje, dostop in uporabo prostorskih
podatkov;
določitev pogojev uporabe podatkov in zagotovitev učinkovite skupne uporabe zbirk
prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki med javnimi organi;
zagotovitev učinkovitega izvajanja zakona – t.j. določitev »nacionalne točke za stike«,
ki je pristojna za stike z Evropsko komisijo v zvezi z direktivo INSPIRE in skrbi za
učinkovito vzpostavitev in uporabo infrastrukture za prostorske informacije. (Vir:
Vlada RS)

SPREMEMBE ZAKONA O PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Vlada RS je določila besedilo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
prostorskem načrtovanju ter ga pošilja Državnemu zboru RS v sprejem po skrajšanem
postopku, ker gre po njihovih trditvah, za manj zahtevne spremembe in dopolnitve zakona.
Predlagani zakon spreminja in dopolnjuje nekatere določbe Zakona o prostorskem
načrtovanju, ki urejajo postopke priprave občinskih prostorskih načrtov z namenom, da se
odpravijo problemi, ki se v teh postopkih pojavljajo v praksi zaradi nekaterih neustreznih
določb veljavnega zakona in s tem omogoči čim hitrejšo pripravo novih občinskih
prostorskih načrtov. Manjše spremembe in dopolnitve se zaradi čim večjega poenotenja
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postopkov priprave vseh prostorskih aktov nanašajo tudi na posamezne določbe zakona, ki
urejajo pripravo drugih prostorskih aktov. S predlaganim zakonom se spreminja tudi rok, do
katerega morajo občine zaključiti postopke priprave sprememb in dopolnitev še veljavnih
prostorskih sestavin občinskih planskih aktov tako, da se podaljšuje za več kot leto dni, kar
bo občinam omogočalo dokončanje že začetih postopkov. (Vir: Vlada RS)
JAVNI SKLAD RS ZA KULTURNE DEJAVNOSTI
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti in
ga bo predložila Državnemu zboru RS. Zakon daje normativno podlago za uskladitev
delovanja Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti z Zakonom o javnih skladih. Določa
namen, delovanje, organizacijo in naloge sklada, organe in strokovna telesa ter splošne akte,
ki bodo urejali njegovo delovanje. Pri pripravi novega zakona se je upoštevalo načelo
ohranitve načina delovanja sklada, ki se je razvijal vse od njegove ustanovitve. Z njim je bila
postavljena kulturna mreža, ki pokriva celoten slovenski kulturni prostor, skrbi za pretok
informacij in dostop do pomembnejših kulturno‐umetniških dosežkov tudi zunaj večjih
urbanih središč. Glede dostopnosti je vloga sklada še posebno pomembna, saj je z 59
izpostavami v marsikaterem okolju, zlasti pa zunaj večjih urbanih središč, edini ponudnik in
posrednik kulturnih dogodkov. Prav tako pa mrežna organiziranost javnega sklada
omogoča, da je strokovna, organizacijska in finančna podpora kulturnim dejavnostim pod
enakimi pogoji dostopna po vsej Sloveniji. (Vir: Vlada RS)
URESNIČEVANJE JAVNEGA INTERESA ZA KULTURO
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo in ga pošilja Državnemu zboru RS v obravnavo in
sprejetje po skrajšanem postopku. Predlog novele zakona uvaja manj zahtevno uskladitev
zakona s pravom Evropske unije zaradi mogoče neskladnosti Zakona o delovnih razmerjih
in določbe ZUJIK z zahtevami za preprečevanje zlorab, izhajajočih iz veriženja pogodb za
določen čas. Ostali del predloga novele zakona pa združuje manjše spremembe, ki sledijo
odpravi administrativnih ovir, poenostavitvi in skrajšanju postopkov na področju vpisa v
razvid samozaposlenih v kulturi in pridobivanju pravic iz tega naslova, pridobitvi statusa
društva v javnem interesu in iz tega statusa izhajajočih pravic ter lažjemu uveljavljanju
pravic prijaviteljev v postopkih javnih razpisov in javnih pozivov za sofinanciranje kulturnih
projektov in kulturnih programov. Predlog novele vsebuje poleg nujnih sprememb, ki jih
zahteva uskladitev z evropsko zakonodajo, še ukrepe, ki bodo zmanjšali administrativne
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stroške za izvajanje postopkov društev v javnem interesu, samozaposlenih na področju
kulture in postopkov za dodeljevanja sredstev. (Vir: Vlada RS)
SPREMEMBE KMETIJSKE ZAKONODAJE
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS in ga bo poslala Državnemu zboru RS v obravnavo.
Spremembe tega zakona predstavljajo prvi korak k uresničevanju ciljev aktivne zemljiške
politike. Cilj predloga zakona je njegova uskladitev z odločbo Ustavnega sodišča RS ter
zagotovitev učinkovitejšega delovanja in načina upravljanja sklada tako, da bo imel v
prihodnje še posebej pomembno vlogo pri izvajanju aktivne zemljiške politike. Po novem bo
lahko sklad namenil presežek prihodkov nad odhodki razvoju svoje dejavnosti in za
pokrivanje obveznosti iz naslova odškodnin za nezmožnost uporabe kmetijskih zemljišč in
gozdov v skladu z zakonom, ki ureja denacionalizacijo. Predlog zakona predvideva
dokončno ureditev evidence nepremičnin, ki so v lasti države, občinam v katerih ležijo
gozdovi v lasti RS, pa namenja del sredstev pridobljenih iz donosa koncesijske dejavnosti s
področja gozdarstva. Predlog ureja tudi dokončanje prenosov nezazidanih stavbnih zemljišč
na občine in omogoča neodplačne prenose dodatnih nezazidanih stavbnih zemljišč na občine
v primerih, ko se zasleduje javni interes oziroma v teh primerih omogoča tudi sklepanje
neodplačnih pogodb o stavbni pravici, stvarni služnosti in soglasij. Predlog zakona temelji
na načelu celovitega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči in gozdovi, učinkovitega in
ekonomičnega poslovanja, skrbi za učinkovito zagotavljanje ekonomskih in javnih funkcij
gozdov v lasti RS, skrbi za trajnostno gospodarjenje s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in
gozdovi, s katerimi gospodari sklad, na način, da se zasledujejo cilji prilagajanja podnebnim
spremembam, ohranjanja narave in dobrega stanja voda in skrbi za obdelanost in ohranjanje
zemljišč, ki služijo tako za proizvodno kot za raziskovalno ali učno‐vzgojno dejavnost. (Vir:
Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
KAKO DALEČ JE VREDNOTENJE NEPREMIČNIN?
Sistem množičnega vrednotenja je tik pred zaključkom, potrebno je le še izvesti projekt
obveščanja ‐ seznaniti lastnike nepremičnin o tem, kateri podatki o nepremičninah se vodijo
v javnih evidencah in kakšna je posplošena tržna vrednost. Geodetska uprava RS bo vsem
lastnikom in solastnikom nepremičnin poslala obvestilo o njihovih nepremičninah, ki bo
vključevalo tudi posplošeno tržno vrednost. Prav tako bodo vsa gospodinjstva prejela na
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dom brošuro z ustreznimi pojasnili, kako ravnati v primeru napačno ali pomanjkljivo
navedenih podatkov. Vsakemu lastniku bo s prejeto kodo preko spletne aplikacije omogočen
vpogled v svoje nepremičnine, tam pa bodo lahko tudi izračunali posplošeno tržno vrednost
nepremičnine. Na slednjo vplivajo tako lokacija, starost, kakovost kot tudi lastnosti stavbe
oziroma delov le‐te. Vse morebitne pripombe bo GURS obdelal in do julija 2010 dokončno
vzpostavil sistem množičnega vrednotenja. Ali bo sistem množičnega vrednotenja tudi
dejansko vplival na nepremičninski trg, bo pokazal čas. Z vzpostavitvijo tega sistema bodo
namreč posplošene tržne vrednosti javne in dostopne vsakomur. Tako bo nepremičninski trg
še bolj pregleden, kot je že. S strani GURS‐a so se sporočili, da je rok za določitev posplošene
vrednosti nepremičnin julij 2010, do marca naslednjega leta pa bodo lastniki prejeli obvestila
s podatki o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin. (vir: MOP, AJ)
MINISTRA POGAČNIK IN ERJAVEC O SKUPNIH ODPRTIH VPRAŠANJIH
Ministra sta ob začetku delovnega sestanka ocenila skupno sodelovanje kot uspešno, saj se je
število odprtih vprašanj iz začetka leta zmanjšalo za več kot polovico. Pogovor ministrov se
je nanašal med drugim na problematiko škod, ki jih na drobnici povzročajo zavarovane
prostoživeče živalske vrste, v večini primerov volk in krokar. Kmetijsko ministrstvo bo
pripravilo predlog dopolnitve Strategije ohranjanja volka v Sloveniji, na podlagi katere se bo
lahko bolj učinkovito ukrepalo v primeru škod, ki jih povzročajo volkovi. Minister Erjavec je
poudaril, da je uredba za izplačilo nadomestil za kmetovalce, ki imajo obdelovalne površine
na obvodnih pasovih prvega reda in zaradi tega ne smejo uporabljati gnojil ter drugih
sredstev, pripravljena, vendar čakajo na potrditev s strani Evropske komisije. Ministra sta se
dotaknila tudi uredbe o ekološko sprejemljivih pretokih, ki zaobjema tudi namakalne
sisteme, saj naj bi ta, po mnenju kmetijskega ministrstva, namakalnim sistemom
onemogočala neposreden odvzem iz slovenskih vodotokov. (vir: MKGP, AJ)
S POHODOM NA MENINO OPOZORILI NA PROBLEM DIVJIH VOŽENJ
V nedeljo, 18. oktobra 2009 je v organizaciji Planinskega društva Gornji Grad potekal pohod
na Menino, z namenom opozoriti slovensko javnost in državo na neurejeno problematiko
nedovoljenih voženj v naravnem okolju. Pohoda, ki se ga je skupno udeležilo kar 80
pohodnikov, je potekal ob praznovanju mednarodnega dneva hoje in v okviru vseslovenske
akcije Komisije za varstvo gorske narave pri Planinski zvezi Slovenije. Pohoda se je udeležilo
mnogo članov planinskih društev iz vse Slovenije. S svojo udeležbo so tako pritrdili dejstvu,
da je problematika nedovoljenih voženj v naravi resna in potrebna nujne rešitve, saj se
število le‐teh vsako leto povečuje, s tem pa se povzročajo negativne ter dolgotrajne posledice
za naravo in ljudi. (AJ)
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NI VSEENO KAM Z ODPADNIMI NAGROBNIMI SVEČAMI
V času množičnega obiska grobov je koristno spomniti, da je Slovenija sprejela Uredbo o
ravnanju z odpadnimi nagrobnimi svečami. V uredbi je določeno, da morajo upravljavci
pokopališč, izvajalci javnih služb, proizvajalci, pridobitelji in uvozniki ter zbiralci zagotoviti
izpolnjevanje obveznosti v zvezi z ravnanjem z odpadnimi nagrobnimi svečami najpozneje
do 1. januarja 2010. Odpadne sveče so namreč embalaža, ki ne sodi v zabojnike za mešane
komunalne odpadke. Zato bodo morali upravljavci pokopališč z naslednjim letom
zagotoviti, da se bodo odpadne sveče zbirale kot posebna frakcija odpadkov, se ne bodo
mešale z ostalimi ter se bodo oddajale izvajalcu občinske javne službe ločeno od drugih
odpadkov s pokopališč. Prav tako se bo moralo zagotoviti ustrezno obveščanje obiskovalcev
pokopališča o mestih odlagališč. Ob vsem tem pa se naj vsak posameznik zamisli, da sveče
prižiga in kupuje premišljeno, kajti tukaj se začne skrb za manj odpadkov in lepše okolje.
(vir: MOP, AJ)
IZDATKI IN VIRI FINANCIRANJA ZA ZDRAVSTVO
V letu 2006 smo za zdravstvo namenili 2.564 milijonov EUR, v letu 2007 pa 2.702 milijonov
EUR oz. za 5,4 % več kot v predhodnem letu. Povprečna letna rast nominalnih vrednosti
celotnih izdatkov za zdravstvo v obdobju od 2003 do 2007 je bila 5,6 %‐odstotna, rast BDP v
tem obdobju pa 8,3‐odstotna, več kot četrtina tekočih izdatkov za zdravstvo pa se financira iz
zasebnih virov. Več kot tri četrtine tekočih izdatkov za zdravstvo v opazovanem obdobju (v
letu 2007 77,9 %) so bile porabljene za financiranje storitev kurativnega zdravljenja ter za
zdravila in medicinsko‐tehnične pripomočke. V strukturi tekočih izdatkov za zdravstvo v
letu 2007 so izdatki za zdravstvene storitve, opravljene v bolnišnicah in v ustanovah za
zdravstveno nego, zavzemali 44,1 %, izdatki za storitve, opravljene v zunaj bolnišničnih
ambulantah, pa 25,9 %. Tako so bili izdatki za dejavnosti v bolnišnicah in ustanovah za
zdravstveno nego so bili skoraj še enkrat višji od izdatkov za zunaj bolnišnične
ambulante.(vir: Statistični urad RS)
SEJA STALNEGA ODBORA ALPSKE KONFERENCE
Na Brdu pri Kranju je te dni potekala 41. Seja Stalnega odbora Alpske konference pod
vodstvom dr. Darija Krajčiča, generalnega direktorja Direktorata za okolje Ministrstva za
okolje in prostor in predsedujočega Stalnemu odboru Alpske konference v obdobju 2009 –
2011. V okviru slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji je to prva izmed štirih sej, svoje
predsedovanje pa bo Slovenija zaključila marca 2011. Ena izmed glavnih tem je bila razprava
o prilagajanju podnebnim spremembam in blaženju njihovih posledic v alpskem prostoru.
Pogodbenice so predstavile nacionalne strategije s področja podnebnih sprememb in ukrepe
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za njihovo izvajanje. Na seminarju je ob predstavitvi nacionalne strategije prilagajanja in
blaženja posledic podnebnim spremembam Slovenija predstavila tudi novoustanovljeno
Službo Vlade RS za podnebne sprememb. Vodja službe, dr. Jernej Stritih, je ob tej priložnosti
predstavil prioritetne naloge službe in izpostavil možne povezave z Alpsko konvencijo in
izvajanjem Akcijskega načrta za podnebje v Alpah. Seja Stalnega odbora se je zaključila z
dogodkom »Tek pod Alpami«, katerega se je udeležilo več kot 70 ljudi. Kontaktna oseba za
projekt

slovenskega

predsedovanja

Alpski

konvenciji:

mag.

Tanja

Bogataj

(tanja.bogataj@gov.si). (vir: MOP, AJ)
SLOVENIJA ZA ODGOVORNO UPRAVLJANJE Z OBALO
V Turčiji je 24. oktobra potekal mednarodni dogodek Dan obale (Coast Day), v imenu
Slovenije se ga je udeležil Dr. Mitja Bricelj, sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor.
Slovenija je imela pri tem ob Franciji posebno vlogo kot prva država, ki je začela z ratifikacijo
Protokola o celovitem upravljanju z obalo (RS 22. 9. 2009, Francija 26.9.2009). Tako sta
Slovenija in Francija predstavljeni kot vodilni državi, ki si dejavno prizadevati za uveljavitev
načela celovitosti za trajnostno upravljanje z obalnimi in morskimi viri Sredozemlja.
Slovenijo pa utegne doleteti še ena čast. Na dan je prišla neuradna informacija, da se
pripravlja pobuda, da dan slovenske ratifikacije Protokola za celovito upravljanje z obalo
(ICZM) postane uradni dan Sredozemske obale ‐ Mediterranean Coast Day. To bi za
Slovenijo pomenilo simbolno in stvarno uveljavitev Slovenije kot napredne in ozaveščene EU
sredozemske države. (vir: MOP, AJ)
NAMEA MERI EMISIJE V ZRAK
Vrednost emisij v zrak se meri z metodologijo NAMEA, ki je sedaj dopolnjena. Tako so ob
emisijah, nastalih v kopenskem prometu, vštete tudi emisije, katerih nastanek so povzročili
državljani Republike Slovenije ne samo na območju Slovenije, ampak tudi zunaj njenih meja.
Niso pa zajete tiste emisije, katerih nastanek so v Sloveniji povzročili tujci. V obdobju 2000–
2007 so najvišje vrednosti emisij CO2 nastale v dejavnosti oskrba z elektriko, plinom in vodo,
v predelovalnih dejavnostih in v dejavnosti promet, skladiščenje in zveze. V letu 2007 je
največ emisij CO2 nastalo v dejavnosti promet, in sicer v oddelku kopenski promet, 44,4 % od
vseh emisij CO2 skupaj, največ pa je prispeval cestni promet. K slednjemu dosti prispeva
cestni promet slovenskih državljanov po tujini in ta se iz leta v leto povečuje. Meritve emisije
dušikovih oksidov NOx so se v obdobju 2000–2007 zmanjšale. Te emisije nastanejo v
dejavnosti promet, skladiščenje in zveze, oskrba z elektriko, plinom in vodo ter v
predelovalnih dejavnostih (pri proizvodnji stekla). Dejavnost oskrba z električno energijo,
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plinom in vodo je prispevala 23,5 % vseh emisij NOx skupaj. V letu 2007 je bila vrednost
emisij NOx v oddelku kopenski promet za 1,2 % nižja kot v letu 2006. (vir: Statistični urad RS,
AJ)
SLOVENIJA PRED VSTOPOM V OECD ZA JAVNO UPRAVO
V Parizu je dne 22. in 23. oktobra 2009 potekalo 40. zasedanja odbora OECD za javno upravo,
katerega se je udeležil v.d. generalnega direktorja Direktorata za e‐upravo in upravne
procese na MJU dr. Aleš Dobnikar. Odbor OECD je obravnaval končno poročilo o
pripravljenosti Slovenije za vstop v OECD na področju javne uprave, ki naj bi bilo pred
koncem leta poslano na Svet OECD. Kaj je OECD? OECD (Organisation for Economic Co‐
operation and Development ‐ Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj) združuje
30 držav članic, ki so zavezane demokraciji in tržnemu gospodarstvu. OECD velja za
organizacijo elitnih gospodarstev, saj države članice OECD z manj kot petino svetovnega
prebivalstva ustvarijo več kot polovico svetovnega proizvoda. Slovenija je 14. marca 1996
zaprosila za članstvo v organizaciji, pridružitev pa sodi med pomembne cilje slovenske
zunanje politike. Sedaj je Slovenija opazovalka, udeleženka in polnopravna udeleženka v
približno četrtini delovnih teles OECD ter sodi med najbolj aktivne države nečlanice.
Slovenija bo po izpolnitvi priporočil in obvez iz načrta poteka pogajanj, katera zadevajo
večino ministrstev in drugih vladnih organov oz. služb, postala članica kluba gospodarsko
najbolj razvitih držav. S članstvom bo Slovenija pri oblikovanju nacionalnih politik pridobila
pomoč OECD, katera sloni na izjemnem intelektualnem kapitalu in analitičnem delu. (vir:
MJU, AJ)
REGISTER PROSTORSKIH ENOT
V Registru prostorskih enot (RPE) je bilo 30. 9. 2009 evidentiranih 12 statističnih regij, 210
občin, 6.029 naselij, 8.396 statističnih okolišev, 17.433 prostorskih okolišev, 10.131 ulic in
528.978 hišnih številk. Spremenila so se območja naselij v občini Idrija, na novoustanovljenih
je bilo 9 ulic, dve pa sta bile ukinjeni. Največja po površini je občina Kočevje, ki je obsegala
kar 21 % celotne površine jugovzhodne Slovenije. Za razliko od občine Odranci, ki je kar 80‐
krat manjša in je obsegala manj kot 1% celotne površine pomurske statistične regije. Največ
novih hišnih številk je nastalo v občini Ljubljana (68), najopazneje pa je so se te zmanjšale v
občini Sevnica (za 65). Kohezijska regija Vzhodna Slovenija (površina znaša 12.212 km²) se
deli na 8 statističnih regij (pomursko, podravsko, koroško, savinjsko, zasavsko,
spodnjeposavsko, jugovzhodno Slovenijo in notranjsko‐kraško statistično regijo) in obsega
več kot dve tretjini vseh slovenskih občin. Kohezijska regija Zahodna Slovenija (meri 8.061
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km²) pa se na tretji ravni deli na 4 statistične regije (na osrednjeslovensko, gorenjsko, goriško
in obalno‐kraško statistično regijo), obsega pa 64 občin. (vir: Statistični urad RS, AJ)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV V
LETIH 2010, 2011 IN 2012
Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo
športnih objektov.
Upravičenci: Vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov
oziroma investitorji del na športnih objektih. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v
pravilniku.
Upravičeni stroški: Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko
pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov, predstavljajo največ
30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska
vrednost ne presega 62.500 eurov, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50%
predračunske vrednosti celotne investicije.
Rok za oddajo: do 16. 11. 2009. Več info TUKAJ.
SKUPNI JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE PROJEKTNIH PREDLOGOV
ZA KOMPONENTO ČEZMEJNEGA SODELOVANJA
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki
ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru Operativnega programa Slovenija‐
Avstrija 2007‐2013: A) konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje; B) trajnosten in
skladen razvoj. Projekti morajo učinkovito prispevati k skupnim ciljem programa, predvsem
k pospeševanju mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti s pomočjo skupnega razvoja
trajnostne in inovativne rabe skupnih potencialov.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
o Razvoj malih in srednje velikih podjetij
o Turizem
o Okolje za na znanju temelječe gospodarstvo
o Tematska prednostna področja
2. prednostna naloga: Trajnosten in skladen razvoj
o Upravljanje z naravnimi viri
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o Okolje in energija
o Razvoj naselij in regionalni razvoj
o Socialni in kulturni razvoj
Upravičenci: pravne osebe in samostojni podjetniki.
Prednostna naloga 1:
• zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni
parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem)
• podjetja, grozdi in mreže
• državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti
• raziskovalne ustanove
Prednostna naloga 2:
• lokalne, regionalne in državne oblasti in organizacije
• podjetja, grozdi in mreže
• ustanove in organizacije na področju varstva in ohranjanja narave, okolja in preprečevanja
tveganj, obvladovanja izrednih razmer, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza
• ustanove in organizacije na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti
• ustanove in organizacije na področju kulture, zdravja, medicine, izobraževanja in
usposabljanja, razvoja podeželja, turizma, socialnih zadev, trga dela
• zveze in nevladne organizacije na področju varstva narave, okolja, kulture, izobraževanja,
socialnih zadev, razvoja podeželja, turizma, športa in prostega časa
• ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in socialne interese delodajalcev,
zaposlenih, mest in/ali občin
• raziskovalne ustanove
• univerze, visoke in srednje šole
• združenja in agencije
• lokalne in regionalne razvojne organizacije
• organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje.
Upravičeni stroški:
1) Izdatki za osebje,
2) izdatki za zunanje izvajalce,
3) investicije,
4) administrativni izdatki.
Višina sofinanciranja: do 85 % izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov.
Rok za objavo: 11. 1. 2010. Več info TUKAJ.
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NOVIČKE EZD
Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih
pripravlja Informacijska pisarna EZD.
RAZPISI V PROGRAMIH EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Razpisi v programu Evropa za državljane, ki bodo objavljeni prihodnje leto:
•

Akcija 1, Ukrep 1.1 Srečanja prebivalcev partnerskih lokalnih skupnosti –
Predviden rok za oddajo prijav: 1. februar 2010;
• Akcija 1, Ukrep 1.2 Mreže partnerskih lokalnih skupnosti – Predviden rok za oddajo
prijav: 1. februar 2010;
• Akcija 2, Ukrep 3 Podpora projektom za katere dajo predlog društva, zavodi,
ustanove in druge nepridobitne osebe zasebnega prava – Predviden rok za oddajo
prijav: 15. februar 2010.
Informacijska pisarna programa Evropa za državljane bo pred rokom za prijavo za
potencialne prijavitelje organizirala delavnico za izpolnjevanje projektnih prijav. (AJ)
JAVNO POSVETOVANJE O FINANCIRANJU IZ PRORAČUNA EU
Evropska komisija je v okviru druge revizije finančne uredbe začela javno posvetovanje o
finančnih pravilih glede programov, ki so financirani iz proračuna EU. Komisija vabi vse
zainteresirane strani, zlasti prejemnike sredstev EU, nevladne organizacije, podjetja, zasebne
ustanove, občane ter javne organe na lokalni, regionalni, nacionalni in/ali evropski ravni, da
prispevajo svoje poglede o tem, kako bi bila lahko pravila za donacije in javna naročila
učinkovitejša za vse. Zainteresirane se vabi, da sodelujejo v javnem posvetovanju in
posredujejo svoje praktične izkušnje in predloge, na podlagi katerih bi Komisija lahko
izboljšala dostop do sredstev in poenostavila vodenje finančnih postopkov. Javno
posvetovanje se bo zaključilo 18. decembra 2009.
Spletna stran javnega posvetovanja:
http://ec.europa.eu/budget/consultations/FRconsult2009_en.htm
Dodatne informacije o posvetovanju:
http://ec.europa.eu/budget/library/consultations/FRconsult2009/consultation_paper_en.pdf
Več informacij o proračunu EU:
http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm
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INFORMATIVNA DNEVA PROGRAMA VSEŽIVLJENSKO UČENJE
Generalni direktorat Evropske komisije za izobraževanje in kulturo in Izvajalska agencija za
izobraževanje, kulturo in audiovizualno področje organizirata 23. novembra 2009 v
Helsinkih in 7. decembra 2009 v Bruslju informativna dneva programa Vseživljenjsko
učenje. Posebna pozornost bo namenjena natančni predstavitvi centraliziranih delov novega
poziva k oddaji predlogov, praktičnim informacijam in nasvetom iz uspešnih prijav,
delavnici na kateri bo predstavljena uporaba spletnega prijavnega obrazca in spletnim ter
drugim metodam mreženja. Udeležba na informativnih dnevih je brezplačna, vendar ne
vključuje stroškov prevoza in namestitve. Prijaviti se je mogoče do 18. novembra 2009 oz.
do zapolnitve prostih mest. Sledite spletnima povezavama za več informacij o obeh
dogodkih in na prijavni obrazec v angleškem jeziku. (AJ)
SODELUJTE V SPLETNIH POSVETOVALNICAH
Na spletnem portalu www.sodeluj.net, ki je namenjen spletni podpori nevladnim
organizacijam pri izvajanju projektov na področju civilnega dialoga s pomočjo orodij e‐
participacije (e‐demokracija), so odprte naslednje možnosti za posvetovanje:
•
•
•
•

spletno posvetovanje o osnutku predloga sprememb in dopolnitev Zakona o dostopu
do informacij javnega značaja (ZDIJZ): http://www.sodeluj.net/zdijz/domov.html;
spletno posvetovanje o predlogu Družinskega zakonika (DZ):
http://www.sodeluj.net/druzinski‐zakonik/domov.html;
spletna Peticija za tobačni evro: http://www.sodeluj.net/peticija_tobacni_evro/;
spletni portal za Sooblikovanje sistemske ureditve prostovoljstva:
http://www.sodeluj.net/pic‐ceetrust/.

PROJEKTI EZD V SLOVENIJI
Zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij – CNVOS, je
lani v okviru programa Evropa za državljane v sodelovanju z Welsh Council for Voluntary
Action – WCVA uspešno izpeljal projekt »Letʹs talk about inter‐cultural dialogue«, v okviru
katerega je nastal tudi priročnik »Govoriš medkulturno?«.Več o projektu lahko preberete v
galeriji projektov na spletni strani http://www.ezd.si/ogledalo/galerija‐projektov/ ter na
spletni strani CNVOS:
http://www.cnvosi.civilni‐
dialog.net/index.php?option=com_content&task=view&id=4391&Itemid=137.
ORGANIZACIJA IZ NIZOZEMSKE IŠČE PARTNERJE
Organizacija z Nizozemske išče partnerje za svoj projekt Matere v umetnosti ‐ Moms In Art
(MIA). Projekt je namenjen integraciji žensk migrantk v evropskih državah. Cilj projekta je
vključiti to skupino žensk v umetniško ustvarjanje s pomočjo katerega bi bolje spoznale
kulturo države gostiteljice ter njen jezik. Projekt se bo predvidoma začel v letu 2010 in bo
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trajal 12 mesecev. Za več informacij o projektu in kontaktni osebi obiščite spletni forum za
iskanje partnerjev v programu Evropa za državljane http://partners.mojforum.si/partners‐
forum‐5.html. (AJ)
MEDNARODNE NOVIČKE
SPLETNI VPRAŠALNIK ZA EVROPSKE REGIJE IN MESTA
Platforma Odbora regij za spremljanje lizbonske strategije je objavila nov spletni vprašalnik
za evropska mesta in regije na temo ʺEvropski načrt za oživitev gospodarstva v regijah in
mestih: leto poznejeʺ. Namen vprašalnika je, da bi na podlagi odgovorov nanj ocenili učinke
gospodarske in finančne krize na lokalni in regionalni ravni ter da bi lokalnim in
regionalnim oblastem omogočili, da podajo prvo oceno ukrepov, ki so se v okviru
evropskega načrta za oživitev gospodarstva izvajali na lokalni ravni. Rezultati bodo v obliki
poročila predstavljeni na prireditvi Teritorialni dialog 2010 v začetku naslednjega leta, o njih
pa bodo razpravljali predstavniki Evropske komisije, predsedstva EU in Evropskega
parlamenta. Spletni vprašalnik lahko najdete tukaj. Glede na dejstvo, da gre za spletni
vprašalnik, je dostopen samo v angleškem jeziku. Kot pomoč pa vam je na voljo slovenski
prevod, katerega najdete tukaj. (MM)
VRNJENIH VEČ KOT MILIJARDA EUR DAVKOPLAČEVALSKEGA DENARJA
Evropska unija namenja regionalni in socialni politiki približno 35 % celotnega proračuna
povezave. Večina denarja gre za programe, ki jih izvajajo države članice in so namenjeni
revnejšim regijam. Ti programi pogosto obsegajo več sto projektov, od izgradnje železniške
infrastrukture in vrtcev, do usposabljanja delavcev in podpore za manjša podjetja.
Države članice morajo zagotoviti, da posamezen projekt izpolnjuje vse pogoje za pridobitev
sredstev, preden Evropski komisiji pošljejo zahtevek za izplačilo. Komisija pa izvaja revizijo
tudi sama. Evropsko računsko sodišče je v svojem poročilu ocenilo, da pri več kot 11 %
celotnega izplačanega zneska v letu 2007 niso bili izpolnjeni pogoji za financiranje EU.
Komisija je zato pripravila niz ukrepov, namenjenih boljšemu preverjanju upravičenosti
prijaviteljev v državah članicah in izterjavi neustrezno porabljenih sredstev. Novo poročilo
kaže, da je trud poplačan: leta 2008, ko so ukrepi začeli veljati, je EU zahtevala povračilo 1,5
milijarde EUR. To je več kot petkratni znesek, izterjan v letu 2007 (287 milijonov EUR). Letos
je Evropska komisija zaradi odkritih napak izterjala že več kot 629 milijonov EUR sredstev za
regionalni razvoj. Do konca leta naj bi se ta številka povečala še za 500 milijonov EUR.
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Med razlogi za napake so pogosto tudi kompleksna pravila o črpanju sredstev, ki jih državni
organi neustrezno razlagajo ali uporabijo. Komisija si zdaj prizadeva, da bi predpise
poenostavila. Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) je odkril le nekaj primerov
goljufij. Številne napake so odkrile države članice same, kar pomeni, da te države sredstva še
vedno lahko porabijo za druge regionalne projekte. Če nepravilnosti odkrije Evropska
komisija in zahteva povračilo sredstev, država denar izgubi. Če revizorji odkrijejo resne
težave, lahko Komisija začasno zaustavi izplačila za celoten program. Trenutno so v letu
2009 začasno zaustavili pet programov, po enega v Italiji in Španiji ter tri čezmejne
regionalne programe. V postopku za začasno zaustavitev je še 28 programov. (vir: EK,MM)
USPEŠNO ZMANJŠANJE BIROKRACIJE V EU
Predlagano zmanjšanje birokratskih postopkov bi podjetjem v Evropski uniji prihranilo več
kot 40 milijard EUR na leto. Evropska komisija se je leta 2007 odločila, da bo do leta 2012 za
25 % zmanjšala letne administrativne stroške, ki jih imajo podjetja zaradi zakonodaje EU.
Iz najnovejšega poročila o napredku je razvidno, da je dve leti pred rokom cilj v precejšnji
meri uresničen in bo nemara celo presežen. Po ocenah Evropske komisije podjetja izgubijo
okoli 124 milijard evrov na leto zaradi administrativnega dela, ki jim ga nalagajo zakonodaja
EU in iz nje izhajajoči nacionalni predpisi. Že uveljavljeni ali odobreni ukrepi naj bi
podjetjem prihranili 7 milijard evrov administrativnih stroškov na leto. 31 milijard evrov
dodatnega prihranka na leto bi prinesli ukrepi, ki še čakajo na odobritev voditeljev in
politikov EU. Ti naj bi uvedli preprostejša računovodska pravila za podjetja z največ 10
zaposlenimi ter odpravili omejitev uporabe elektronskih računov za poročanje DDV.
Evropska komisija načrtuje še druge ukrepe, ki bi pomenili dodatnih 2,1 milijarde evrov
prihranka. Vsi načrtovani, predlagani in odobreni ukrepi skupaj bi pomenili več kot 40
milijard evrov prihranka ali 33 % administrativne obremenitve. Zmanjšanje birokracije je
tudi ključni del strategije reševanja gospodarstva iz recesije, saj prinaša podjetjem finančni
prihranek v času, ko so bančni krediti redki. Številni ukrepi so namenjeni predvsem malim
podjetjem, ki zaposlujejo največ prebivalcev EU. Prav mala podjetja imajo največ težav z
administrativnim delom in iskanjem kreditov. (vir: EK,MM)
NOVIM EVROPSKIM KOMISARJEM POSLANSKA VPRAŠANJA
Konec oktobra se bo iztekel mandat Evropske komisije, v središču pozornosti je sestava nove
Komisije. Države EU so se že začele potegovati za portelje svojih kandidatov. Dodelitev
položajev je sicer naloga predsednika Komisije Joséja Manuela Barrosa, vendar pa mora pred
tem nove komisarje potrditi tudi Evropski parlament. Kdor verjame, da je vloga Parlamenta
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pri tem zgolj formalnost, naj se seznani s primerom italijanskega politika Rocco Buttiglionel.
Leta 2004 so ga namreč evropski poslanci zavrnili in zahtevali, da se imenuje novi kandidat.
Trenutno obstajajo špekulacije o tem, ali bo obstajal tudi posebni komisar za podnebne
spremembe in ali bosta portelja komunikacija in širitev EU še naprej obstajala v enaki obliki.
Ta odločitev bo tudi pomembno znamenje o smeri izvršne oblasti EU v prihodnjem
petletnem mandatu. Trenutno ni zagotovo, koliko sedanjih komisarjev bo ostalo v Komisiji.
To je odvisno od vsake posamezne članice EU in seveda tudi od Barrosa. Čeprav nekatere
države močno lobirajo za določen portelj, je končna odločitev v rokah slednjega. (vir:
EP,MM)
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