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NOVIČKE SOS
IZPLAČILO PLAČ V DECEMBRU ZA MESEC NOVEMBER 2010
Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor določa, da javni uslužbenec doseže osnovno
plačo, ki pripada višjemu plačnemu razredu zaradi odprave nesorazmerij s 1.10.2010. Ne
glede na to, pa se višja osnovna plača, ki pripada javnemu uslužbencu zaradi odprave
nesorazmerja, začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita v letu, v
katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v prvem letu do
tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave
nesorazmerja v osnovni plači javnega uslužbenca, in v drugem letu še za vrednost četrte
četrtine odprave nesorazmerja.
Skupnost občin Slovenije se je, kako ravnati ob izplačilu plač posvetovala z Računskim
sodiščem. Z medsebojnim sodelovanjem smo prišli do zaključka oziroma stališča, da je tretjo
četrtino plačnega nesorazmerja pri plači za mesec oktober bilo potrebno odpraviti, saj je to
izhajalo iz veljavne pravne podlage. Pri plači za mesec november, ki se izplača v mesecu
decembru, pa se odprava tretje četrtine plačnega nesorazmerja ne upošteva, saj za to ni več
pravne podlage in občine ravnate po »starem« sistemu. Predlagamo torej, da v decembru, za
plačo za november izplačate tako kot ste jo v oktobru za september.
Torej, neobvezujoče mnenje se glasi: "Za obdobje od 1. do 8. 11 se izvede obračun in izplačilo
plače z upoštevano odpravo tretje četrtine nesorazmerja. Za obdobje od 9. 11. do 30. 11 se
izvede obračun in izplačilo plače brez upoštevanja odprave tretje četrtine nesorazmerja, torej
v višini, kot je bila izplačana plača za mesec september." Odprave nesorazmerja, ki ste jo
občine izplačale v novembru za oktober javni uslužbenci ne vračajo, saj je slednja bila
izplačana na podlagi veljavnih in zavezujočih določb kolektivne pogodbe. Gre za
neobvezujoče mnenje Skupnosti občin Slovenije in Računskega sodišča, saj je odločitev, kako
bodo občine ravnale na njih samih. (jt)

SREČANJE GLEDE EVALVACIJE UČINKOV ZIMSKIH POČITNIC
2. decembra 2010, se je v prostorih Ministrstva za šolstvo in šport, prvič sestala delovna
skupina za evalvacijo učinkov zimskih počitnic. Delovno skupino je vodil Boris Černilec,
direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo (MŠŠ), delovno skupino pa med drugim
sestavljajo še Aleš Uršič (Združenje slovenskih žičničarjev), Iztok Altbauer (Skupnost
slovenskih zdravilišč), Sonja Parkelj (Združenje občin Slovenije), Marjan Hribar (Direktorat
za turizem MG), Saša Jerele (Kabinet Ministrstva za šolstvo in šport), Peter Misja (predsednik

TZS) ter predstavnika Skupnosti občin Slovenije Dejan Podgoršek in Mirjam Žerjav.
Člani delovne skupine so se dogovorili, da bodo zbrali podatke turističnih podjetij od leta
2000 do 2010. Podatke bodo zbrali za gorske centre, zdravilišča in obalne kraje. Podatke bodo
zbrali člani delovne skupine glede na svoje specializirano področje. Direktorat za turizem
Ministrstva za gospodarstvo bo med drugim zbral podatke za celotno Slovenijo. Prednostno
bodo zbrali podatke o številu prihodov in nočitev, število prodanih smučarskih kart in
dnevnih vstopnic zdravilišč, za mesec februar in marec 2011 pa tudi v segmentih smučarskih
centrov, naravnih zdravilišč, obalno območje, posebej za domače in tuje goste. Vsi zbrani
podatki bodo posredovani na Ministrstvo za šolstvo in šport. Če bo analiza pokazala
upravičenost dveh terminov zimskih šolskih počitnic, se bodo termini ponovno ločili v dva
tedna. (Za SOS: Mirjam Žerjav)

SOS V ODBORU ZA PROMET DZ RS ZA VEČJO VARNOST NA CESTAH
V sredo, 1.12.2010 je v Odboru za promet Državnega zbora potekala razprava glede predloga
Zakona o voznikih. Srečanja se je udeležila tudi predsednica delovne skupine za Izvajanje
Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu, Tatjana Kocijančič, saj si delovna
skupina

skupnosti

že

dalj

časa

intenzivno

prizadeva

(pre)potrebnim

ureditvam

izobraževanja varnosti v cestnem prometu v osnovnih in srednjih šolah.
S strani Skupnosti občin Slovenije so k predlogu zakona bile podane pripombe k
predlaganim vsebinam 5. in 6. člena predloga zakona. Pripombe SOS je podprl Državni svet
Republike Slovenije ter se tako kot Skupnost občin Slovenije ni strinjal s prenosom vsebine
prometne vzgoje na civilno družbo. DS RS se je pridružil tudi stališču SOS, da bi ohranitev
vsebine 5. člena predloga zakona povzročila konec organiziranega usposabljanja otrok in
mladostnikov, posledično pa bo prometna varnost otrok in mladostnikov slabša. Državni
svet pričakuje, da bo Zavod Republike Slovenije za šolstvo pripravil analizo, ki bo pokazala,
na kakšen način se prometne vsebine izvajajo v izobraževalnih programih. Zato je Državni
svet na podlagi navedenega že predlagal, da se 5. člen spremeni tako, da se glasi: »Vzgoja in
izobraževanje za varno udeležbo v cestnem prometu se zagotavlja v programih predšolske
vzgoje ter programih osnovnošolskega in srednješolskega programa. Podrobnejša merila
določi minister, pristojen za šolstvo, s pravilnikom.« K predlogu 5. člena je bil vložen s strani
poslancev Janez Ribiča in Jakoba Presečnika tudi amandma, ki predlaga in podpira vsebine
pripomb Skupnosti občine Slovenije in zgoraj navedeno mnenje Državnega sveta. Žal
amandma na odboru ni bil sprejet. Tudi pri obravnavni 6. člena so bile predstavljene
pripombe Skupnosti občin Slovenije. Iz mnenja Državnega sveta Republike Slovenije je
razvidno, da se pridružuje stališču Skupnosti občin Slovenije k 6. členu predloga zakona, da
je svet za preventivno in vzgojo v cestnem prometu posvetovalni organ župana, ki je kot
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neposredno izvoljen občinski organ običajno odgovoren za izvajanje programov za varnost v
prometu. K predlaganemu členu je bil vložen amandma s strani poslancev Janeza Ribiča in
Jakoba Presečnika, da se spremeni prvi odstavek 6. člena tako, da je svet za preventivno
posvetovalno telo župana. Predlagani amandma je bil na odboru sprejet. (Za SOS: Tatjana
Kocijančič)

VZOREC SKLEPA DOLOČITVE PLAČE ŽUPANJAM/ŽUPANOM
Sekretariat SOS je pripravil vzorec sklepa določitve plače županom/županjam. Zaradi veliko
sprememb in dopolnitev aktualne zakonodaje v zadnjih letih, smo predstavnike Ministrstva
za javno upravo posili za morebitne popravke in dopolnitve. Direktoratu za plače
Ministrstva za javno upravo se za pripravljenost za sodelovanje in pomoč iskreno
zahvaljujemo. Vzorec sklepa lahko najdete s klikom tukaj. (jt)

VZOREC SKLEPA O IMENOVANJU PODŽUPANA
Sekretariat SOS je na pobudo nekaterih občin pripravil vzorec sklepa o imenovanju
podžupana. Slednji je na razpolago na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG VARUHA ČLOVEKOVIH PRAVIC
Skupnost občin Slovenije je prejela predlog Varuha človekovih pravic, da kot organizacija, ki
na neformalni način izvaja naloge izobraževanja, strokovne podpore in informiranja občin,
pri svojih bodočih aktivnostih razmisli o možnostih informiranja oz. izobraževanja lokalnih
skupnosti na področju pravic sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko
pomembneje vplivajo na okolje, kakor tudi o pravicah sodelovanja v drugih zadevah, kjer je
le-to mogoče. Varuh človekovih pravic je namreč izvedel analizo izvajanja določil 34. a člena
ZVO, ki predpisuje načine sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko
pomembneje vplivajo na okolje. S poizvedbo je Varuh prejel 126 odgovorov občin, iz katerih
izhajajo naslednje ugotovitve. Občine se zelo malo poslužujejo možnosti, ki jih imajo glede
urejanja okoljske problematike. Le polovica občin je v postopkih sprejemanja predpisov
upoštevala vse v 34. a členu ZVO-ja predpisane določbe. Občine slabo poznajo zakonske
določbe glede sodelovanja javnosti v postopkih okoljskih predpisov, s področja predpisov
prostorskega načrtovanja pa je poznavanje predpisov dobro.
Skupnost občin Slovenije zato povzema: Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št.70/08; ZVO-1B) v 34. a členu ureja postopek sodelovanja
javnosti pri sprejemanju predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, kot zahteva 8.
člen Aahuške konvencije. Tako morajo ministrstva in pristojni organi lokalnih skupnosti v
postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje, najširšo
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javnost seznaniti z osnutkom predpisa in omogočiti podajanje mnenj in pripomb na
posamezni predpis. Predpisi, ki lahko pomembneje vplivajo na okolje so predpisi, izdani na
področju varstva okolja, ohranjanja narave, in upravljanja, rabe ali varstva delov okolja,
vključno z ravnanjem z gensko spremenjenimi organizmi, in drugi predpisi, ki vplivajo na
okolje. (sk)

DODATNO NAROČILO PRIROČNIKOV ZA OBČINSKE SVETNICE IN
SVETNIKE
Ker je zanimanje za dodatne izvode priročnika za občinske svetnike in svetnice, ki jih je
pripravila Skupnost občin Slovenije iz dneva v dan večje, smo se odločili za ponatis. V
skladu z navedenim zbiramo dodatna naročila do srede, 8.12.2010 (naročilnica v priponki).
Ker SOS ne zmore kritja dodatnih finančnih stroškov, bo izvod priročnika v ponatisu 10,00
Eur z ddv na kos. Priročniki za občinske svetnice in svetnike ter izvod za župana/županjo, ki
smo jih razdelili v preteklih dnevih, je bil brezplačen. Vse občine, ki še brezplačnega izvoda
priročnika za občinske svetnice in svetnike ter župana/županjo niste prejele, boste slednjega
prejele v kratkem. V primeru dodatne zainteresiranosti vas vljudno prosimo, da nam
naročilnico posredujete po faksu na 02/234 15 03 ali po elektronski pošti na naslov
metka@skupnostobcin.si. Naročilnica

NOVICE DRUGIH
EKOLOGI BREZ MEJA NA POMOČ OBČINAM
V lanskem letu je Računsko sodišče RS opravilo revizijo smotrnosti urejanja nedovoljenih
odlagališč v šestih slovenskih občinah in štirim med njimi naložilo izdelavo načrta
aktivnosti, s katerim bo zagotovljena priprava popisa nedovoljenih odlagališč odpadkov, z
navedbo lokacij in oceno količin ter sestave neustrezno odloženih odpadkov za celotno
območje občine. Računsko sodišče je vsem revidiranim občinam naložilo tudi izdelavo načrta
aktivnosti, s katerim bo zagotovljena priprava sanacijskega programa, z določenim časovnim
in finančnim obsegom sanacij za vse evidentirane lokacije nedovoljenih odlagališč odpadkov
v obstoječem popisu nedovoljenih odlagališč odpadkov. Zavedamo se, da se kljub zakonski
obvezi izdelava popisov in načrtov sanacije divjih odlagališč v večini slovenskih občin ne
izvaja redno ali pa sploh ne. Za to je več vzrokov, eden najpomembnejših je zagotovo ta, da
so kvalitetni popisi divjih odlagališč, ki jih izvajajo plačani popisovalci, dolgotrajni in dragi.
V društvu Ekologi brez meja so se odločili, da občinam po svojih močeh poskusijo priskočiti
na pomoč. S pomočjo občin, županov in drugih strokovnih delavcev bomo organizirali redne
popise divjih odlagališč v vseh slovenskih občinah. Začeli bodo že to pomlad. Tudi pri
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izdelavi sanacijskih programov lahko pomagajo. Skupaj z Geografskim inštitutom so
pripravili metodologijo za ocenjevanje potencialne nevarnosti posameznih odlagališč za
okolje. Vsa odlagališča, ki bodo vpisana v Register divjih odlagališč, sedaj lahko ocenijo in
tako pomagajo izdelati strokovno podlago za pripravo načrtov sanacije za vsako posamezno
občino. Seveda pri njihovem delu potrebujejo in si želijo sodelovanje občinskih delavcev.
Pomagate jim lahko pri iskanju popisovalcev, z informacijami o morebitnih odlagališčih, ki
še niso vnesena v Register, in z vašimi izkušnjami, ki bodo prispevale k temu, da bodo popisi
čim učinkovitejši in narejeni tako, da bodo za občine kar najbolj koristni. Želijo ohraniti in
izkoristiti povečano stopnjo okoljskega zavedanja občanov.

SOS SVETUJE
PREGLED POSLOVANJA NADZORNEGA ODBORA OBČIN
Občina članica se je na SOS obrnila s vprašanjem glede obveznosti nadzornega odbora, da
pregleduje poslovanje pri nadzorovancu in ne morda na drugem naslovu. Glede mnenja smo
se posvetovali tudi s strokovno službo na SVLR. Pojasnilo najdete na spletni strani SOS,
oziroma s klikom tukaj.

POLOŽAJNI DODATEK-ODSOTNOST JAVNEGA USLUŽBENCA
Glede na vaše vprašanje, kako je s položajnim dodatkom v primeru, če je javni uslužbenec
odsoten, na primer na dopustu, je tako, da v primeru odsotnosti zaposleni prejme
nadomestilo plače, zato se dodatek ustrezno zniža. V primeru na primer koriščenja letnega
dopusta je položajni dodatek že vključen v osnovi za izračun nadomestila. Kako je v primeru
javnega uslužbenca, ki nadomešča, pa izhaja iz dodatnih pojasnil Ministrstva za javno
upravo, objavljenih na spletni strani SOS, TUKAJ.
DELNA POVRNITEV STROŠKOV VOLILNE KAMPANJE
Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s vprašanjem glede delne povrnitve stroškov
volilne

kampanje.

Celotno

pojasnilo

oziroma

mnenje

je

na

razpolago

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

RAZREŠITEV DIREKTORJA OBČINSKE UPRAVE
Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s vprašanjem, kako je z razrešitvijo direktorja
občinske uprave in s pravicami, ki mu v zvezi s tem pripadajo. Pojasnila glede odpovednega
roka, odpravnine in pravice po razrešitvi s položaja direktorja, so na voljo na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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EVIDENTIRANJA
PREDLOG ZA IMENOVANJE V SVET ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Na podlagi javnega poziva za predloge članov Sveta za trajnostni razvoj, objavljenega v
Uradnem listu 29. Oktobra 2010, je Skupnost občin Slovenije Službi Vlade RS za podnebne
spremembe predlagala za člana župana občine Trzin in podpredsednika predsedstva SOS,
Antona Peršaka. Slednji je namreč v Svetu za trajnostni razvoj že do sedaj aktivno
sodeloval in več kot uspešno zastopal lokalno raven. Svet za trajnostni razvoj, ki je
posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje trajnostnega razvoja kot skladnega
gospodarskega, socialnega in okoljskega razvoja, ki zadovoljuje potrebe sedanje generacije,
ne da bi se ob tem zmanjšale možnosti zadovoljevanja potreb prihodnjih generacij in je
namenjen vzpostavljanju dialoga Vlade Republike Slovenije s predstavniki civilne družbe in
gospodarstva o pomembnih vprašanjih trajnostnega razvoja. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
METODOLOGIJA ZA DOLOČITEV RAZVITOSTI OBČIN
S strani Ministrstva za finance smo prejeli Predlog uredbe o metodologiji za določitev
razvitosti občin, ki je pripravljena na podlagi 24. Člena Zakona o financiranju občin. Vljudno
vas naprošamo, da vaše predloge in pripombe posredujete do 5.12.2010 na naslov:
info@skupnostobcin.si

ZAKON O VZPOSTAVITVI ETAŽNE LASTNINE
Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o vzpostavitvi etažne lastnine na predlog
pridobitelja posameznega dela stavbe in o določanju pripadajočega zemljišča k stavbi, ki ga
je Ministrstvo za pravosodje pripravilo v sodelovanju s Službo Vlade RS za zakonodajo,
lahko pregledate tukaj. Vljudno vas prosimo, da nam vaše mnenje posredujete do 30.12.
2011, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

UREDBA O EMISIJI SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE VODE IZ
KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Predlog gradiva Vlade RS za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav lahko
najdete

tukaj.

Prosimo,

da

vaše

predloge

in

pripombe

pošljete

na

naslov:

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 6.12.2010.
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OPERATIVNA PROGRAMA RR IN OP ROPI
Obveščamo vas, da sta bila V skladu s Sklepom Vlade RS z dne 18.11.2010 in sklepom
Nadzornega odbora OP RR in ROPI z dne 4.6.2010, Evropski komisiji posredovana
dopolnjena Operativna programa OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013.

UREDBA O NADOMESTILU ZA ZMANJŠANJE DOHODKA IZ KMETIJSKE
DEJAVNOSTI
Z Ministrstva za okolje in prostor smo prejeli Uredbo o nadomestilu za zmanjšanje dohodka
iz kmetijske dejavnosti zaradi prilagoditve ukrepom vodovarstvenega režima. Vaše
pripombe na uredbo lahko pošljete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 30. novembra
2010.

ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE
V vladni proceduri je Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). Vljudno vas prosimo za pripombe in
stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Ker predlog ni objavljen na spletni strani
ministrstva in ker vladno gradivo ne vsebuje vseh prilog, smo ministrstvo zaprosili za
posredovanje slednjih. Vladno gradivo

POJASNILA MINISTRSTEV
PREGLED DOKUMENTACIJE NADZORNIH ODBOROV
V tem tednu smo prejeli pojasnilo SVLR glede pregleda dokumentacije nadzornih odborov,
ki ga lahko preberete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
07.12. / 19. SEJA PREDSEDSTVA SOS
19. seja Predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo potekala v torek, 07. decembra 2010, s
pričetkom ob 10.00. uri, v Zgornji stranski dvorani Narodnega doma, Trg Celjskih knezov 9,
3000 Celje (prostori MO Celje).

07.-8.12. KONFERENCA EVROPA ZA DRŽAVLJANE
Iz hrvaške vlade ter hrvaške asociacije lokalnih skupnosti smo prejeli vabilo na trilateralno
konferenco z naslovom Evropa za državljane, na kateri se bodo zbrali predstavnice in
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predstavniki lokalnih skupnosti Slovenije, Hrvaške in Italije. Konferenca bo potekala 7. in 8.
decembra 2010 v hotelu Milenij v Opatiji.

7.12. / SEJA PROGRAMSKEGA SVETA GASILSKE ŠOLE
Člani programskega sveta gasilske šole se bodo sestali na seji, ki bo potekala v torek
7.12.2010 ob 12:30 uri v ICZR na Igu. Vabilo članom.

8.12. / VSE KAR JE DOBRO VEDETI ZA DELOVANJE OBČINSKEGA
(MESTNEGA) SVETA
Skupnost občin Slovenije organizira seminar za občinske svetnice in svetnike z naslovom:
VSE KAR JE DOBRO VEDETI ZA DELOVANJE OBČINSKEGA (MESTNEGA) SVETA,
ki bo potekal v sredo, 8.12.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v Državnem svetu RS, Šubičeva 4,
Ljubljana. Vsa prosta mesta v tem terminu so sicer že zasedena, v kolikor obstaja interes
za ponovitev seminarja nam to prav tako sporočite na naslov metka.lasic@skupnostobcin.si,
saj bomo ob zadostnemu številu prijavljenih seminar ponovili. program posveta.

16.12. / OKROGLA MIZA LOKALNE VOLITVE 2010/2014
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na okroglo mizo pod naslovom Lokalne volitve
2010/2014, ki bo potekala v četrtek 16.12.2010 ob 10.00 uri v konferenčni dvorani MJU na
Langusovi 4 v Ljubljani. Udeležba je brezplačna. Vabilo, prijavnica.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
06.12. / O POMENU PARLAMENTARIZMA V DZ
Državni zbor RS bo dne 6. 12. 2010 v veliki dvorani organiziral javno razpravo z naslovom
"Pomen parlamentarizma in vključenosti mladih v upravljanje javnih zadev". Beseda bo
dana mladim (mladostniki in mladi odrasli, stari od 15. do dopolnjenega 29. leta) in njihovim
razmišljanjem o prihodnosti parlamentarne demokracije pri nas. Dogodek je zasnovan kot
simulacija seje Državnega zbora, pri čemer bodo mladi razpravljali o predlogu "Deklaracije o
pomenu parlamentarizma in vključenosti mladih v upravljanje javnih zadev", ki jo bodo na
koncu - skupaj z morebitnimi dopolnili - tudi sprejeli. Predlog deklaracije, na katero bo
mogoče vlagati dopolnila, je objavljen tudi na spletni strani www.dz-rs.si. Za javno razpravo
je na voljo še nekaj prostih mest, prijave pa sprejemajo do ponedeljka, 29. novembra 2010, do
12. ure, oziroma do zapolnitve mest v veliki dvorani Državnega zbora, na e-naslov
mladi.prijava@dz-rs.si.
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06.12. / STANDARDI STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI
Uradniški svet je na svoji 13. redni seji dne 8. 11. 2010 sprejel nove Standarde strokovne
usposobljenosti z merili za izbiro in metodami preverjanja usposobljenosti uradnikov na
položajih v državni upravi, ki bodo veljali za vse natečajne postopke, objavljene po 1. 1. 2011.
Okvir dela, standarde in njihove elemente ter način njihovega preverjanja bodo ustrezno
predstavili na posvetu v ponedeljek, 6. 12. 2010 ob 13.00 v predavalnici številka 1 v
Fakulteti za upravo, Gosarjeva 5, Ljubljana. Posvet se bo predvidoma zaključil do 14.30 ure.
Gradivo, tj. prenovljene standarde z ocenjevalnim listom in prečiščeno besedilo Poslovnika o
delu posebnih natečajnih komisij, boste prejeli na posvetu, vsa gradiva pa bodo objavljena
tudi na spletni strani Uradniškega sveta. Udeleženci navedenega posveta bodo imeli
prednost pri imenovanjih v posebne natečajne komisije. Prosimo za potrditev udeležbe, in
sicer na elektronski naslov gp.mju@gov.si ali na telefonsko številko 01 478 8345 (Tea
Juratovec), najkasneje do četrtka, 2. 12. 2010.

9.12 / EVROPSKO LETO BOJA PROTI REVŠČINI
V organizaciji Direktorata za socialne zadeve Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
bo potekal 9.12.2010 ob 9.30. uri v hotelu Mons v Ljubljani, zaključni dogodek ob
Evropskem letu boja proti revščini in socialni izključenosti 2010. Udeležbo lahko potrdite
na e-naslov maja.pintar1@gov.si, najkasneje do 3.12. 2010, saj je število mest omejeno.
Program dogodka.

110. REDNA SEJA VLADE / 2.12.2010
SPREMEMBE ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
Vlada RS je sprejela Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih financah.
S spremembami in dopolnitvami predlaganega zakona se določa pravna podlaga za
povečanje učinkovitosti in likvidnosti sekundarnega trga obveznic Republike Slovenije.
Poleg navedenega se s predlaganim zakonom določa pravna podlaga za ravnanja, če
Državni zbor Republike Slovenije Zaključnega računa proračuna Republike Slovenije za
posamezno leto ne sprejme. Nujno je bilo potrebno v predlaganem zakonu določiti tudi
postopke dodeljevanja sredstev iz proračuna, saj je bila doslej ta vsebina podnormirana, ker
je bila v celoti urejena v pravilniku. (Vir: Vlada RS)

AVTENTIČNA RAZLAGA – PREJEMKI POSLOVODNIH OSEB
Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo sprejela Predlog za sprejem avtentične
razlage druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o prejemkih poslovodnih oseb v
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gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in samoupravnih lokalnih
skupnosti (ZPPOGD) in ga poslala v obravnavo in sprejem Državnemu zboru. Predlog
besedila avtentične razlage določbe druge alineje tretjega odstavka 4. člena Zakona o
prejemkih poslovodnih oseb v gospodarskih družbah v večinski lasti Republike Slovenije in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZPPOGD) se glasi: »Določbo druge alineje tretjega odstavka
4. člena ZPPOGD je potrebno razumeti tako, da se povprečna bruto plača v družbah v skupini, ki
imajo sedež na območju Republike Slovenije izračuna tako, da se seštevek vseh stroškov bruto plač
družb v skupini (postavka »stroški plač« iz izkaza poslovnega izida, zmanjšana za stroške plač družb,
ki nimajo sedeža na območju Republike Slovenije) deli s številom mesecev poslovanja skupine, dobljeni
znesek pa se deli s skupnim povprečnim številom zaposlenih na podlagi delovnih ur vseh družb v
skupini.« To pomeni, da se upoštevajo podatki o stroških plač, povprečnem številu
zaposlenih in število mesecev poslovanja tistih družb, katere so bile konsolidirane v letno
poročilo skladno s 63. in 56. členom Zakona o gospodarskih družbah in katerih podatki so
izkazani v skupinskih računovodskih izkazih. Pri tistih družbah, ki niso vključene v
konsolidirano letno poročilo za celotno obdobje delovanja skupine, je potrebno narediti
preračun ustreznih skupinskih računovodskih izkazov glede na število mesecev poslovanja
skupine (stroški plač, povprečno število zaposlenih iz delovnih ur).« (Vir: Vlada RS)

ZAHTEVA DS, DA DZ PONOVNO ODLOČA O SPREJEMU SPREMEMB
ZZK
Vlada RS je sprejela mnenje k zahtevi Državnega sveta RS, da Državni zbor RS ponovno
odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi (ZZK-1C). V
obrazložitvi zahteve je Državni svet RS navedel in obrazložil razloge za sprejem zahteve. Po
mnenju Vlade RS razlogi v obrazložitvi zahteve niso utemeljeni. Mnenje Državnega sveta, da
zakonska ureditev prinaša bistvene pravno-sistemske spremembe zlasti z vidika krčenja
postulacijske sposobnosti,

je neutemeljeno. ZZK-1C predpisuje obvezno elektronsko

vložitev zemljiškoknjižnega predloga, kateremu so priložene elektronsko skenirane listine, ki
so podlaga vpisu. Elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in drugih vlog, ki jih
vlagajo notarji in odvetniki (kot profesionalni pooblaščenci) in državno pravobranilstvo,
omogoča pomembno posodobitev in racionalizacijo poslovanja sodišča. Razlog za takšno
ureditev je razbremenitev sodišča pomožnih in administrativnih opravil, kar posledično
pomeni, da se lahko posvetijo njihovemu glavnemu delu, to je vsebinskemu odločanju.
Zasledovani cilj je celovita informatizacija zemljiške knjige, vključno z elektronsko zbirko
listin in določitvijo notarjev, ki bodo sodišču po e-poti posredovali tudi listine, ki so podlaga
za vpis v zemljiško knjigo, pretvorjene v elektronsko obliko. Vlada meni, da razlogi v
obrazložitvi zahteve Državnega sveta RS za ponovno odločanje o zakonu niso utemeljeni.
(Vir: Vlada RS)
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BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 323 ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Predmet javnega razpisa:
•

nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),

•

muzeji na prostem,

•

ekomuzeji,

•

prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,

•

ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.

Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
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predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta podpore,
ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še vsaj 5 let
po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI
Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt

gradnja,

upravljanje

in

vzdrževanje

odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije operacije
za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij, gradbena dela,
opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja le v obsegu,
ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela omrežja elektronskih
komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki jo izvede pooblaščeni
nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema in material, ki so glede
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na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00 ure.
Več info TUKAJ.

OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA - AVSTRIJA
Ime razpisa: Javni razpis za izbor projektov v okviru operativnega programa SlovenijaAvstrija 2007−2013 – 2. rok.
Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: 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.
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki.
Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.

REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI
Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
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potencialov 2007-2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo, določajo
ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za sredstva
evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo javnega
poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;

•

so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;

•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
Več info TUKAJ.

PROGRAM KULTURA 2007-2013
Cilj

programa:

prispevati

k

spodbujanju

zavesti

o

evropskem

državljanstvu

s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z razvojem
sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se uveljavil
kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni dediščini, ter bi
se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,

-

spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
-

projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,

-

ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
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posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50-60 % upravičenih

-

stroškov.
Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
na TUKAJ.

LOKALNA IN REGIONALNA JAVNA INFRASTRUKTURA
Ime razpisa: Drugi javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov
lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Nameni, na katere se projekti lahko nanašajo:
-

področje vodooskrbe,

-

področje cestnega omrežja,

-

podjetništvo,

-

okolje in prostor,

-

komunalna infrastruktura,

-

področje šolstva,

-

področje zdravstva,

-

področje socialnega varstva,

-

področje športa in kulture

-

trajnostna raba energije.

Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
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Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor-jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor-jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR.
Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info TUKAJ.

RAZVOJ OBMEJNIH OBMOČIJ S HRVAŠKO
Ime razpisa: 4. javni razpis za izbor operacij prednostne usmeritve »Razvoj obmejnih
območij s hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«.
Predmet javnega razpisa: Nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov na
vsebinskih področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z
Republiko Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov
po slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško. Cilj sofinanciranja je ohranjanje
poseljenosti območij ob meji.
Upravičeni nameni so:
• Prometna infrastruktura (kategorizirane lokalne ceste in javne poti, s pripadajočo
prometno infrastrukturo in investicije v posamezne objekte lokalne prometne
infrastrukture (npr. mostovi, nadvozi, podvozi); pri tem upravičenem namenu so v
okviru navedenih glavnih aktivnosti, upravičene tudi: gradnja hodnikov za pešce,
avtobusnih postajališč, križišč, krožišč, javne razsvetljave ter ostalih elementov, ki
predstavljajo sestavni del cestnega telesa);
• Okoljska infrastruktura (odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba s pitno vodo);
• Ekonomska infrastruktura (komunalno urejanje zemljišč, katerih celotna površina ne
sme presegati 10 ha, za novogradnjo ali širitev manjših obrtnih ali poslovnih con).
Vlagatelji: Samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
Upravičeni stroški so:
•

stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ipd.);

•

stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);

•

stroški nakupa zgradb;

•

stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije;

•

stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije;

•

stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;

•

stroški zunanjega urejanja objektov;
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•

stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;

•

stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.

Višina sofinanciranja: Vrednost operacije mora znašati najmanj 600.000,00 EUR (bruto).
Upravičenih je največ 100 % celotnih upravičenih stroškov javnih izdatkov operacije.
Rok za oddajo: 7. 1. 2011, več info TUKAJ.

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
IZOBRAŽEVANJE ZA UPORABO REVIZIJSKEGA ORODJA ZA
ENERGETSKO UČINKOVITOST
V sklopu projekta MEDDEA v katerem sodeluje Skupnost občin Slovenije kot partner je bilo
v času od 29. do 30. novembra izvedeno izobraževanje za uporabo revizijskega orodja s
katerim bodo občine lahko ugotovile energetsko učinkovitost in potencial, ki ga še imajo.
Orodje EEA (European Energy award) predvideva ustanovitev energetske ekipe, v kateri so
vključene ključne osebe, ki imajo vpliv na energetsko porabo v občini (predstavnik za
prostor, promet, okolje...). S pomočjo svetovalca za program EEA in energetske ekipe se
naredi analiza stanja, ter se določijo potenciali, ki jih še ima občina na posameznih področjih.
Na sestanku v Genovi, so se partnerji seznanili z orodjem ter so imeli izobraževanje za
uvedbo le tega v občinah. (mm)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
PREGON VOZNIKOV, KI STORIJO PROMETNE PREKRŠKE V TUJINI
Na podlagi sporazuma, ki so ga v Bruslju sklenili prometni ministri EU, bodo vozniki odslej
kaznovani za prometne prekrške, ki jih storijo v tujini. Sem sodijo tudi štirje najpomembnejši
razlogi za 75 % smrtnih žrtev v prometu: prevelika hitrost, vožnja skozi rdečo luč na
semaforju, nepripet varnostni pas in vožnja pod vplivom alkohola. Podatki v EU kažejo, da tuji
vozniki predstavljajo 5 % prometnih udeležencev, vendar zakrivijo okoli 15 % prekrškov
zaradi prevelike hitrosti. Večina jih kaznim uide, saj jih države ne morejo preganjati, ko se
enkrat vrnejo v svojo domovino. Namen predlagane direktive o čezmejnem uveljavljanju
predpisov s področja cestnoprometne varnosti je popraviti takšno stanje. Besedilo, o katerem
so se dogovorili ministri, obravnava prometne prekrške, ki odločilno vplivajo na varnost v
cestnem prometu. Predlog bo omogočil identifikacijo in pregon voznikov, državljank in
državljanov EU, zaradi prekrškov, ki jih storijo v državi članici, ki ni tista, v kateri je njihovo
vozilo registrirano. V praksi to pomeni, da bo z novimi predpisi mogoče vzpostaviti
elektronsko omrežje za izmenjavo potrebnih podatkov med državo, v kateri je bil storjen
prekršek, in državo, v kateri je bilo registrirano vozilo. Ko bosta znana ime in naslov voznika,
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bo ta prejel obvestilo o prekršku, v predlagani direktivi pa je določen tudi vzorec takšnega
obvestila. Država članica, v kateri je bil storjen prekršek, bo morala sama odločiti o nadaljnjih
ukrepih v zvezi s prekrškom, kajti direktiva ne usklajuje niti različnih vrst prekrškov, niti kazni
zanje. Glede vrste prekrška in ustrezne kazni bodo tako še naprej veljali nacionalni predpisi
države članice, v kateri je prišlo do prekrška. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

PRIVIČ EVROPSKA NAGRADA ZA MESTO, PRIJAZNO INVALIDOM
Evropska komisija je mestu Avila podelila prvo nagrado Access City Award 2011. Špansko
mesto, ki je poznano predvsem po svojih srednjeveških obzidjih, je tako prvo mesto, ki je
prejelo evropsko nagrado za izboljševanje dostopa za invalide. Nagrada bo odslej podeljena
vsako leto kot priznanje za prizadevanja za izboljšanje dostopnosti v mestnem okolju in za
spodbujanje enake udeležbe invalidov. Komisija je pohvalila načrt, ki ga mesto Avila izvaja
od leta 2002 za izboljšanje dostopa do javnih objektov ter spodbujanje zasebnih pobud.
Mesto med drugim razvija dostopno turistično infrastrukturo in izboljšuje zaposlitvene
možnosti invalidov, pri čemer sodeluje neposredno z organizacijami invalidov in starejših
občanov. Podpredsednica Komisije Viviane Reding, evropski komisar za pravosodje in njena
kraljeva visokost belgijska princesa Astrid so nagrado podelili na slovesnosti, ki je potekala v
Bruslju ob evropskem dnevu invalidov (3. december). Gre za enega od ukrepov Komisije na
podlagi njene nove strategije za ustvarjanje Evrope brez ovir za invalide (najdete jo
TUKAJ).(Vir: Obvestila za javnost EU, jv)

EVROPSKO LETO PROSTOVOLJSTVA 2011
„Če želimo uresničiti naša upanja o boljšem in varnejšem svetu, potem bolj kot kdajkoli
potrebujemo prostovoljce,“ je rekel Kofi Annan. V tem duhu 100 milijonov Evropejcev svoj
čas in znanje namenja ljudem v stiski in tako prispeva k skupnosti: upokojen učitelj
umetnosti nudi predavanja o evropskih mojstrovinah tujim obiskovalcem v muzeju, dijak
bere zgodbe bolnim otrokom v bolnišnici, nekdanji igralec nogometa v državni ligi vodi
treninge v lokalnem nogometnem klubu. Pomoč lahko nudimo na tisoče načinov. Da bi
poudarila trud prostovoljcev in spodbudila čim več ljudi, da se jim pridružijo, je Evropska
komisija danes začela evropsko leto prostovoljstva 2011. Študija Eurobarometra je maja 2010
pokazala, da 3 od 10 Evropejcev trdijo, da opravljajo prostovoljno delo. Obstajajo različne
definicije in tradicije povezane s prostovoljstvom. Vendar vsem je skupno prepričanje, da če
se ljudje združijo, da bi pomagali drug drugemu in ponudili podporo ljudem v stiski, imajo
od tega korist družba kot celota in posamezni prostovoljci. V času evropskega leta
prostovoljstva bo Komisija poudarjala in spodbujala na stotine dejavnosti in projektov.
Uradna spletna stran evropskega leta: www.europa.eu/volunteering
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RAZPRAVA O PRIHODNOSTI DAVKA NA DODANO VREDNOST
Evropska komisija je začela obširno javno posvetovanje o tem, kako okrepiti in izboljšati
evropski sistem davka na dodano vrednost (DDV), da bo to v korist državljankam in
državljanom, podjetjem in državam članicam. Cilj je vsem zainteresiranim stranem ponuditi
priložnost, da izrazijo svoje misli in poglede na težave, ki trenutno obstajajo na področju
DDV, ter predlagajo rešitve. DDV je bil v EU uveden pred več kot 40 leti, v času, ko je bil trg
zelo drugačen od današnjega. Kljub prizadevanjem za postopno posodobitev in
poenostavitev sistema DDV v preteklosti je jasno, da sistem ne ustreza več modernemu
storitvenemu gospodarstvu, ki temelji na tehnologiji. Poleg tega je sistem DDV zaradi
nekaterih notranjih slabosti ranljiv za goljufije in utaje. Trenutni gospodarski položaj je
izpostavil pomen, ki da ima DDV pri zagotavljanju gospodarske stabilnosti in rasti. DDV je
glavni vir prihodkov držav članic (do 20 % celotnih davčnih prihodkov). Po pričakovanjih se
bo njegov pomen zaradi vpliva recesije in staranja prebivalstva na ostale vire prihodkov še
povečal. Komisija v zeleni knjigi izpostavlja številna in zainteresirane strani poziva, da
sodelujejo v javnem posvetovanju, ki bo odprto do 31. maja 2011. Več informacij o zeleni
knjigi ter tehnično prilogo najdete na tej spletni povezavi.

SVETOVNI DAN BOJA PROTI AIDSU 2010
Zgodnje odkrivanje je ključno za zgodnje zdravljenje in podaljševanje življenja. Ocene kažejo,
da se približno tretjina ljudi, okuženih s HIV v Evropi, ne zaveda svoje bolezni. Evropski
komisar za razvoj Andris Piebalgs je za boj proti aidsu po svetu nedavno napovedal 10odstotno povečanje sredstev za Globalni sklad za boj proti aidsu, tuberkulozi in malariji
(GFATM), v katerega EU z 52 % sredstev že zdaj prispeva največ. Tako bi lahko Komisija v
obdobju 2002–2013 prispevala približno 1,3 milijarde evrov. Kljub splošnemu upadanju
števila novih okužb skupno število obolelih za aidsom po svetu še vedno narašča. Trenutno
živi na svetu 33,4 milijona ljudi, okuženih s HIV. Najbolj prizadeto območje ostaja
podsaharska Afrika, kjer je bilo leta 2008 71 % vseh novih okužb s HIV. Evropska komisija, ki
zagotavlja največ razvojne pomoči na svetu, ostaja zavezana odločnemu boju proti aidsu v
sodelovanju z državami partnericami po vsem svetu. Evropska komisija je tudi
ustanovitvena članica Globalnega sklada, kateremu od leta 2002 zagotavlja močno politično
in finančno podporo. Predlog za 10-odstotno povečanje sredstev morajo potrditi še
proračunski organi EU in države skupine AKP (afriške, karibske in pacifiške države). (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)
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NAPOVEDALI UVEDBO „PODNEBNE KOMPONENTE“
Ob začetku Konference o podnebnih spremembah v Cancunu so komisar za razvoj Andris
Piebalgs, komisarka za podnebne ukrepe Connie Hedegaard ter komisar za širitev in
evropsko sosedsko politiko Štefan Füle napovedali vključitev posebne „podnebne
komponente“ v vse regionalne investicijske instrumente EU. V okviru te „podnebne
komponente“ se bodo zagotavljali podatki o financiranju in omogočalo spremljanje vseh
projektov v zvezi s podnebnimi spremembami, ki jih v okviru navedenih instrumentov
financirajo EU, Evropska investicijska banka in druge evropske finančne institucije. Zajemal
bo javne in zasebne naložbe na strateških področjih, kot so promet, energetika, okolje, voda,
sanitarne storitve in gozdovi. Vrednost novih projektov na področju podnebnih sprememb,
ki bodo financirani v okviru različnih instrumentov EU, trenutno presega 7 milijard evrov.
(Vir: obvestila za javnost EU, jv)

JESENSKA NAPOVED ZA OBDOBJE 2010–2012
V jesenski napovedi Komisije se predvideva nadaljevanje trenutnega gospodarskega
okrevanja v EU. Načrtuje se, da se bo BDP v obdobju 2010–2011 povečal za približno 1,75 %
in leta 2012 za približno 2 %. Rezultati so bili do zdaj letos boljši od pričakovanih, kar
pomeni znaten popravek letne rasti za leto 2010 navzgor v primerjavi s pomladansko
napovedjo. Vendar se bo zaradi upočasnitve svetovnega gospodarstva in začetka fiskalne
konsolidacije gospodarska dejavnost po pričakovanjih proti koncu letošnjega leta in leta 2011
zmanjšala, leta 2012 pa spet povečala zaradi okrepitve zasebnega povpraševanja. Zaradi
okrevanja gospodarstva EU se bodo pogoji na trgu dela po pričakovanjih v obdobju, ki ga
zajema napoved, počasi izboljšali, prav tako pa tudi proračunsko stanje. Po napovedih se bo
stopnja brezposelnosti v letu 2012 zmanjšala na približno 9 %, javni primanjkljaj pa na
približno 4,25 % BDP. Razvoj po državah članicah bo kljub temu ostal neenakomeren. V
zadnjih mesecih so se pogoji na trgu dela v EU začeli stabilizirati, v obdobju, ki ga zajema
napoved, pa se pričakuje majhno izboljšanje. Pričakovana rast zaposlenosti leta 2011 znaša
skoraj 0,5 % in leta 2012 približno 0,75 %, medtem ko naj bi se stopnja brezposelnosti
postopoma zmanjšala z 9,5 % letos na približno 9 % do leta 2012. V razmerah, ko se
spodbujevalni ukrepi zaključujejo in poteka konsolidacija, se bo primanjkljaj v 24 državah
članicah naslednje leto predvidoma zmanjšal. Za EU kot celoto se leta 2011 pričakuje
primanjkljaj, ki bo malo nad 5 % BDP. Podrobnejše poročilo je na voljo tukaj. (Vir: Obvestila
za javnost EU, jv)

NOVI PREDLOG PRORAČUNA EU ZA LETO 2011
Po neuspelem spravnem postopku med Evropskim parlamentom in Svetom 15. novembra
2010 je Komisija sprejela nov predlog proračuna EU za leto 2011. V njem so predvideni
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izdatki v višini 126,5 milijarde evrov, kar je povečanje za 2,9 % v primerjavi z letom 2010.
Svetu in Parlamentu 15. novembra namreč ni uspelo doseči soglasja o nekaterih političnih
vprašanjih v zvezi s proračunom EU, zaradi česar spravni postopek ni uspel. Vprašanja so se
večinoma nanašala na konkretne dogovore glede medinstitucionalnega dialoga za sprejetje
naslednjega finančnega okvira, na prihodnje vire prihodkov za poračun EU (t.i. lastna
sredstva) ter na raven prožnosti v sedanjem večletnem finančnem okviru. Parlament je svoje
stališče o teh vprašanjih potrdil v resoluciji, ki jo je sprejel 25. novembra. To je prvi proračun
EU, ki bo sprejet v skladu s postopkom iz Lizbonske pogodbe. Pogodba uvaja veliko
sprememb, vključno s tem, da imata Svet in Parlament prvič enakopravno vlogo v postopku
sprejemanja proračuna. Če sporazum o novem predlogu ne bo dosežen do 31. decembra
2010, bo EU s 1. januarjem 2011 delovala po sistemu „začasnih dvanajstin“. To pomeni, da se
bo vsako proračunsko poglavje financiralo na meseči osnovi v višini ene dvanajstine
proračunskih sredstev, ki so mu bila namenjena za leto 2010, ali še manj, če je znesek za
zadevno poglavje v predlogu proračuna manjši. To bi oviralo delovanje EU, saj nobena nova
pobuda ali organ, ki nista bila predvidena v proračunu za leto 2010, ne bi pridobila
financiranja iz proračuna. Solidarnostni sklad in Sklad za prilagajanje globalizaciji bi bila
zamrznjena, sistem enakih mesečnih proračunov pa bi onemogočal večmesečno načrtovanje.
Glej tudi: http://ec.europa.eu/budget/index_en.htm. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

POSVETOVANJE O DEJAVNEM IN ZDRAVEM STARANJU
Evropsko komisijo zanima mnenje javnih in zasebnih organizacij, družb in posameznikov o
tem, kako bi Evropa lahko spodbudila inovacije, da bi odgovorila izzivom starajočega se
prebivalstva v Evropi, predvsem jo zanimajo mnenja o pilotnem evropskem partnerstvu za
inovacije za dejavno in zdravo staranje, kakor je zastavljeno v vodilni pobudi Unije inovacij.
V obdobju od 2010 do 2030 se bo število evropskih prebivalcev, starejših od 65 let, povečalo
za skoraj 40 %, kar bo sicer precejšen izziv, vendar bo hkrati tudi izredna priložnost za
evropsko družbo in gospodarstvo. Evropsko partnerstvo za inovacije, ki ga predlaga
Komisija, naj bi se začelo leta 2011, zastavljene pa ima tri cilje: izboljšanje zdravja in
kakovosti življenja za starejše, da bodo lahko dejavno in živeli neodvisno; prispevanje k
trajnostnemu in učinkovitemu sistemu zdravstvenega in socialnega varstva ter spodbujanje
konkurenčnosti in poslovnih priložnosti. Spletno posvetovanje bo trajalo do 28. Januarja
2011. Dokument o posvetovanju je na voljo na tej spletni povezavi.(Vir: obvestila za javnost
EU, jv)
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