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NOVIČKE SOS
SKUPNOSTI SE JE PRIKLJUČILA OBČINA SVETI JURIJ OB ŠČAVNICI
Občina Sv. Jurij ob Ščavnici je samoupravna lokalna skupnost ustanovljena na območju 27
naselij: Biserjane, Bolehnečici, Blaguš, Brezje, Čakova,
Dragotinci, Gabrc, Galušak, Grabonoš, Grabšinci, Jamna, Kočki
Vrh,

Kokolajnščak,

Kraljevci,

Kupetinci,

Kutinci,

Mali

Moravščak, Rožički Vrh, Selišči, Slaptinci, Sovjak, Stanetinci,
Stara Gora, Terbegovci, Sv. Jurij ob Ščavnici, Ženik in Žihlava.
Občino predstavlja in zastopa župan, Anton Slana. Občina Sv.
Jurij ob Ščavnici šteje z 2950 predivalci med srednje velike
kmetijske občine v Prlekiji in leži na nadmorski višini 232 m. Razprostira se na 51 m2. Občina
Sv. Jurij ob Ščavnici je izrazito podeželska, kmetijstvo kot gospodarska panoga pa sta
prevladujoči dejavnosti. Od znamenitosti lahko izpostavimo Župnijsko cerkev Sveta Duha,
ki se nahaja v senci pod 16 lipami na Stari Gori. Grajena je v baročnem stilu in se ponaša s
pozlačenimi oltarji, ter z drugimi najstarejšimi orglami v Sloveniji, ponaša pa se lahko tudi z
mnogimiznanimi Slovenci, ki so pomembno vplivali na zgodovino slovenskega naroda duhovnik in predvoji politik dr. Anton Korošec, narodni buditelj Davorin Trstenjak, pesnik
in politik Edvard Kocbek ter dramatik in akademik dr. Bratko Kreft. Nepozabljivi pa so tudi
sprehodi ob Blaguškem jezeru, ki nudi oddih v neokrnjeni naravi, ribičem ribolov ter
kopanje v čisti vodi.

2. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V sredo, 5. oktobra je od 10.00 ure dalje v Šentjurju potekala druga redna seja predsedstva
SOS. Namen seje je bila predvsem obravnava predloga Zakona o gradbeni inšpekciji,
predstavitev poteka pogajanj o višini povprečnine 2012/2013, seje pa so se udeležili tudi Igor
Plestenjak, direktor JAPTI, ki je predstavil spodbude za investicije v slovenski prostor ter
Mitja Krančan, ki je predstavil projekt Tovarna dela- tekstil.
Franc Zajamšek, predsednik Komisije občinskih inšpektorjev pri SOS je podrobno predstavil
Predlog Zakona o gradbeni inšpekciji ter problematiko prenosa nadzora nad gradnjo
enostavnih objektov ter skladnosti del, za katera ni potrebno pridobiti gradbenega
dovoljenja. Seveda pa država za prenos nalog ni namenila občinam finančnih sredstev (po
140. členu Ustave RS), saj po njihovi razlagi urejanje prostora spada med izvirno pristojnost
občin, s čim se ne moremo strinjati. Glavna inšpektorica Aleksandra Velk ovrh je iz nam
neznanih razlogov žal sejo predsedstva zapustila še pred obravnavo točke.

Po splošni predstavitvi poteka pogajanj o višini povprečnine za leti 2012 in 2013, je državni
sekretar, mag. Bojan Suvorov, ki vodi SVLR, predstavil naše sodelovanje ter prizadevanja za
čim boljšo in razumnejšo rešitev pri višini povprečnine, ki je v veliki meri v trenutni situaciji
države odvisna tudi od sodelovanja pristojnih ministrstev. Poudaril je predvsem, da vsi
napori niso bili zaman in da je smiselno s pogajanji oz. pripravami nanje, v smislu
oblikovanja zakonskih podlag za zmanjševanje odhodkov občin, ki so povzročeni z
nalaganjem novih dolžnosti s strani države, intenzivno nadaljevati, saj se bodo pogajanja
nadaljevala, ko bomo izvolili novo vlado.
Direktor JAPTI je predstavil pomen in delo organizacije, pri čemer je poudaril, da si
prizadevajo za dvig podjetniške kulture, vzpostavitev učinkovitega sistema ukrepov za
izboljšanje konkurenčnosti, spodbujanje inovativnosti, pomoč slovenskim podjetjem pri
prodoru na tuje trge, širitev mreže slovenskih poslovnih klubov v tujini ter vzpostavitev
prijaznejšega administrativnega in poslovnega okolja za tuje investicije. Predstavil je tudi
spodbude JAPTI, kot so mentorski, procesni in inovacijski vavčer, slovenski forum inovacij,
e- priročnik za podjetne in inovativne z informacijami in javnimi razpisi, močno pa se
osredotočajo tudi k predstavitvam slovenskega poslovnega okolja za tujo poslovno javnost.
Predstavnik Mladinskega centra dravinjske doline, Mitja Krančan, je prisotnim predstavil
projekt Tovarna dela Tekstil, katerega namen je vzpostavitev sistema za izvajanje dejavnosti
zbiranja, sortiranja, obdelave, predelave in prodaje rabljenega tekstila in tekstilnih izdelkov,
katerega sofinancira Evropski socialni sklad. Namen projekta je osveščanje javnosti o
pomenu ločenega odlaganja tekstilnih odpadkov, vzpostavitev učinkovitega sistema zbiranja
in predelave rabljenega tekstila ter razvoja zaposlitvenih možnosti in zelenih delovnih mest
za ranljivi ciljni skupini, iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih, starejših od 50 let, ki so
zaradi svojega statusa pomaknjeni na rob zaposlitvenih možnosti. Županje in župane je
pozval, da se po najboljših možnostih pridružijo projektu tako, da pomagajo zagotoviti
prostore, kjer se bo stara oblačila lahko zbiralo ter najdejo tiste sogovornike v občini, s
katerimi bi lahko izdelali plan zbiranja starega tekstila. (bh, sk)

SESTANEK Z MDDSZ V Z VEZI S PREVZEMOM ZAP OSLENIH IN ZUPJS
Danes, dne 10.10.2011 je v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve potekal
sestanek v zvezi z nadaljnjimi usmeritvami in potekom prevzema kadra iz občin na centre za
socialno delo.
Na današnjem sestanku je Davor Dominkuš predstavil nov predlog časovnice za prevzem
zaposlenih, in sicer je ministrstvo predlagalo, da bi prenos prestavili za mesec dni, na
1.1.2012. Ob začetku izvajanja zakona, bi se osredotočili na izobraževanje teh zaposlenih,
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nato pa bi postopoma začeli prevzemati dela na centrih za socialno delo.
Gospod Dominkuš je povedal še, da bi nove zaposlene razporedili na plačna delovna mesta z
možnostjo napredovanja v nazive. V ta namen bodo pripravili nekatere spremembe
podzakonskih aktov. Za zaposlene z univerzitetno izobrazbo bodo v skupini F2 uveljavili
novo delovno mesto.
Na sestanku je Skupnost občin Slovenije ponovno predlagala, da ministrstvo pripravi
natančna navodila, kako ravnati z vlogami za znižano plačilo vrtcev, zdravstveno
zavarovanje občanov in subvencij najemnin, saj so to vprašanja, ki so v prehodnem obdobju
do uveljavitve zakona nejasna. V Skupnosti smo izpostavili, da navodila za oddajo vlog za
znižano plačilo vrtcev niso bila ustrezna, zato jih je potrebno natančno dodelati in odpraviti
nejasnosti. Opozorili smo tudi na nujnost obveščanja staršev. Dogovorjeno je bilo, da se bodo
težave z dotično problematiko razjasnile do konca tega tedna. Gospod Dominkuš je še
povedal, da že imajo na ministrstvu pripravljena gradiva za obveščanje staršev, ki jih bodo v
najkrajšem možnem času uskladili z nami.
Predstavniki Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve so nadalje še povedali, da bodo
do konca tega tedna pridobilo podatke, kako daleč so pri prevzemu zaposlenih, nato pa se
bodo sestali s tistimi občinami, kjer se pojavljajo težave na tem področju. (jv)

UČNA EKSKURZIJA – IZDAJA OBČINSKIH OBVEZNIC
Skupnost občin Slovenije je v okviru projekta »Local borrowing«mreže NALAS organizirala
učno ekskurzijo za zainteresirane občine v hrvaški mesti Reko in Opatijo, 6. in 7. oktobra
2011. Obe mesti sta izdali občinske obveznice, vendar sta modela izdaje bila drugačna. Reka
je leta 2006 izdala obveznice, ki so bile za nakup dostopne občanom, z veliko medijsko
promocijo (letak za občane) in velikim odzivom občanov. S sredstvi so obnovili in dogradili
kompleks bazenov na Kantridi, ki smo jih v sklopu ekskurzije tudi obiskali. Reški finančni
svetovalec župana Ante Mađerić je v predstavitvi njihove izkušnje izpostavil predvsem dvig
ozaveščenosti občanov o projektu in pripadnost mestu ter politično pozitivno klimo, ki so jo
dosegli z izdajo obveznic. Mesto se je pojavilo na trgu vrednostnih papirjev, občani so
projekt prenove bazenov vzeli za svojega in z nakupom obveznic izkazali pripadnost mestu.
Mađerić je med drugim povedal, da bi bil najem kredita cenejši, vendar se na ta način v
danem trenutku niso mogli zadolžiti. V Opatiji so leta 1997 izdali obveznice za namen
financiranja rekonstrukcije in izgradnje vodovodne mreže in zbiralnikov. Medijsko izdaje
niso izpostavljali in za razliko od Reke obveznic niso mogli kupiti občani. Celotni sveženj je
kupilo podjetje, ki je bilo glavni investitor. Obe mesti sta predstavili tudi model posrednega
zadolževanja preko javnih podjetij, ki sta bili ustanovljeni s strani mest. Reško trgovsko
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podjetje Rijeka promet je npr. izdalo korporativne obveznice za izgradnjo in obnovo
manjkajoče cestne infrastrukture v Reki. V Opatiji so nam predstavili model financiranja
izgradnje nove športne dvorane in na dan našega obiska so tudi podpisali pogodbo z
izvajalci. Devetim udeležencem ekskurzije je iz projektnih sredstev Skupnost občin Slovenije
krila stroške prevoza, namestitve in hrane. Poročilo z ekskurzije, ki ga že pripravljamo v
sekretariatu SOS bomo posredovali vsem članicam SOS. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OKOLJSKO POROČILO ZA OP RAVNANJ A S KOMUNALNIMI ODPADKI
S strani pristojnega ministrstva smo prejeli Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo
vplivov na okolje za Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja:
•Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za Operativni program
ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe
Programa na varovana območja
•Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja
•Obrazlozitev
Pripombe, mnenja in predloge nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
do ponedeljka, 7.11.2011.

AKCIJSKI NAČRT ZA RE ŠEVANJE PROBLEMOV PO VEZANIH S SIVO
VRANO
Tukaj lahko najdete predlog Akcijskega načrta za reševanje problemov povezanih s sivo
vrano v Sloveniji. Vljudno prosimo, da nam pripombe in stališča posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 18.10.2011.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Skupina poslank in poslancev je v zakonodajni postopek vložila Predlog novele Zakona o
kmetijskih zemljiščih. Namen slednje je odprava odškodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč. Pripombe, predloge in stališča nam posredujte čim-prej na
info@skupnostobcin.si.
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OSNUTEK UREDBE O VRS TAH OBJEKTOV GLEDE NA ZAHTEVNOST
GRADNJE IN OSNUTEK U REDBE O KLASIFIKACIJ I VRST OBJEKTOV IN
OBJEKTIH DRŽAVNEGA P OMENA
Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje in Osnutek Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena. Predloga sta v javni razpravi do 15. oktobra 2011, zato nam morebitne predloge,
pripombe in stališča posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

NAČRT IZVAJANJ A NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED
NARAVNIM I IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2011
V vladnem postopku je Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letu 2011.V kolikor imate k predlogu kake pripombe ali predloge, nam
jih čim prej posredujte na miha@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN
STORITEV OBVEZNIH OB ČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
Obveščamo vas, da je predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, trenutno v obravnavi na Vladi. Prosimo
vas, da vaše pripombe in mnenja na predlog uredbe pošljete čim prej na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREGLEDNIK SOS
Na tem mestu lahko dostopate do aktualnega preglednika SOS.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
12.10. / ZAKONITA IN PRAVILNA IZVEDBA OBČINSKEGA S VETA
Skupnost občin Slovenije zaradi zainteresiranosti ponavlja delovni posvet ZAKONITA IN
PRAVILNA IZVEDBA SEJE OBČINSKEGA SVETA. Posvet bo v sredo, 12.10.2011 v
Ljubljani, v prostorih Austria Trend hotela, Dunajska cesta 154, dvorana Horus, s pričetkom
ob 10.00 uri. Vabilo s programom, prijavnica

13.10. / 2. SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR
2. Sejo Komisije za prostor SOS bo potekala v četrtek 13.10.2011, s pričetkom ob 13.00 uri, v
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prostorih MO Ptuj (mala sejna soba), Mestni trg 1, 2250 Ptuj.
Seja bo posvečena predvsem obravnavi osnutka Uredbe o razvrščanju objektov glede na
zahtevnost gradnje in osnutka Uredbe o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega
pomena ter oblikovanju stališča do predloga Zakona o dokončanju nekaterih občinskih
prostorskih aktov.

20.10. / PRVI SESTANEK KOMISIJE ZA PRAVNA IN ZAKONODAJNA
VPRAŠANJA
Prvi Sestanek komisije za pravna in zakonodajna vprašanja pri Skupnosti občin Slovenije bo
potekal v četrtek, 20. oktobra 2011, ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg
1. Sestanek bo posvečen predvsem problematiki izvajanja oz. uporabe določil zakona o
informacijah javnega značaja ter pripravi nabora problemskih zadev občin z namenom
zmanjševanja obveznosti občin.

20.10. / MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENSKIH OBČIN II
Zavod Movit - informacijska točka programa Evropa za državljane organizira okroglo mizo z
naslovom "Mednarodno sodelovanje slovenskih občin II", ki bo potekala v četrtek, 20.
oktobra 2011, s pričetkom ob 11:00 v informacijskem središču Centra Evrope (Dalmatinova 4,
1000 Ljubljana). Okrogle mize se bodoudeležili Saša Kek – Skupnost občin Slovenije, Mojca
Ževart – Mestna občina Velenje, Metka Resnik – občina Krško. Namen okrogle mize je
predstaviti mednarodno sodelovanje slovenskih občin z lokalnimi skupnostmi iz drugih
držav (s poudarkom na sporazumih o pobratenju), poiskati prednosti in izzive
mednarodnega sodelovanja ter predstaviti primere že izvedenih projektov. Na okroglo mizo
so vabljeni predstavniki občin, organizacij civilne družbe ter drugi zainteresirani.
Prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronski naslov info@ezd.si najksneje do četrtka,
13. oktobra 2011.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
11.10. / PREMISLIMO SLOVENIJO DVEH DESETLETIJ
DS RS vas vabi k udeležbi na posvetu ob 20-letnici samostojne Slovenije z naslovom
Premislimo Slovenijo dveh desetletij, ki bo 11. oktobra 2011 s pričetkom ob 9.30. uri, v
dvorani Državnega sveta na Šubičevi 4, Ljubljana.
Državni svet se pridružuje letošnjemu praznovanju 20-letnice samostojne Slovenije in
organizira posvet, na katerega smo povabili državne svetnike iz vseh štirih mandatov, ki so
tudi njegovi nosilni ustvarjalci, ter širšo javnost, predstavnike civilne družbe. Posvet je
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namenjen osvetlitvi družbenih in gospodarskih sprememb v zadnjih dvajsetih letih, ki so
hkrati povzročile in bile posledica političnih sprememb. Na posvetu bi želeli vsebinsko
ovrednotiti vzroke in posledice na vseh ravneh politične, družbene in gospodarske
stvarnosti, obenem pa sprožiti premislek o dosežkih in vprašanjih, ki nam morebiti zastirajo
realno samopodobo. Pričakujemo, da bodo razpravljavci kritično in objektivno predstavili
uresničevanje slovenske državnosti v praksi in izpostavili njene ključne prednosti in izzive.

11.10. / ZAMENJAJMO ŽUR
Društvo Ekologi brez meja organizirajo družabno izmenjavo oblačil Zamenjajmo žur, in sicer
v torek, 11. oktobra od 19. ure naprej, v Menzi pri koritu na Masarykovi 24 v Ljubljani. Na
Zamenjajmo žuru boste izmenjavali oblačilca v ritmih glasbe DJ Kantrimana ter glasbene
poezije N'Toka in Makisa. Izmenjava oblačil kot vedno poteka po načelu prinesi 5 - odnesi 5.
Če želite oblačila samo podariti, lahko to seveda tudi storite (glejte seznam spodaj). Dogodek
organizirata Zavod Voluntariat in Ekologi brez meja.

12.10. / PRIHODNOST SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE
Evropska komisija bo 12. oktobra 2011 objavila sveženj zakonodajnih predlogov za
prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2013 . Predlogi sodijo v okvir reforme skupne
kmetijske politike ter naslednjega večletnega finančnega okvira Evropske unije v obdobju
2014-2020. Ob tej priložnosti vas vabi na predstavitev Prihodnosti skupne kmetijske politike
2014-2020 , ki bo v sredo, 12. oktobra 2011, med 14.00 in 16.00 v Centru Evropa na
Dalmatinovi 4 v Ljubljani.V imenu Evropske komisije bo predlog predstavila ga. Branka
Tome iz generalnega direktorata za kmetijstvo pri Evropski komisiji. Predstavitvi bo sledila
strokovna razprava, ki jo bo moderiral dr. Emil Erjavec.
Število sedežev je omejeno, zato vas vljudno prosimo, da udeležbo potrdite najkasneje do
petka, 7. oktobra 2011, na elektronski naslov lara.sheppard@ec.europa.eu.

21.10. / IZZIVI JAVNEGA

POTNIŠKEGA PROMETA V JUGOVZHODNI

SLOVENIJI
Sistem javnega potniškega prometa kliče po izboljšavah, k temu pa lahko veliko pripomore
vzpostavitev dialoga med ključnimi akterji in posledično skupno iskanje rešitev. Zato Focus,
drustvo za sonaraven razvoj, organizira okroglo mizo z naslovom Izzivi javnega potniškega
prometa v jugovzhodni Sloveniji , ki bo potekala v petek, 21.10.2011 ob 10. uri v prostorih
Mestne občine Novo mesto (Rotovž, Glavni trg 7, Novo mesto).
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NOVICE DRUGIH
VESTNIK KPK
Tukaj najdete sedmo številko KPK vestnika, v katerem vas ponovno obveščajo o aktualnih
dogodkih in aktivnostih Komisije za preprečevanje korupcije, osrednjo pozornost pa so
tokrat namenili zaščiti prijaviteljev, ki je širši javnosti nekoliko manj znan, kljub temu pa zelo
pomemben institut Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

VPRAŠALNIK EK O ZELE NEM JAVNEM NAROČANJU
Obveščamo vas, da je bil podaljšan rok za izpolnitev vprašalnika Evropske komisije glede
zelenih javnih naročil, in sicer do 28. oktobra 2011. V slovenskem jeziku je vprašalnik
dostopen na spletni strani http://www.surveymonkey.com/GPP_Slovene.
Evropska Komisija je leta 2008 sprejela obvestilo “Javna naročila za boljše okolje” (COM
(2008) 400) s ciljem, da do leta 2010 od celotnih javnih naročil postane 50% zelenih
(minimalno) v skladu z Evropskimi merili glede zelenih javnih naročil. Evropska Komisija je
sprejela merila za evropska zelena javna naročila in jih dodelila 18 skupinam proizvodov in
storitev. Študija se nanaša na 10 skupin proizvodov in storitev (Proizvodi za čiščenje in
čistilne storitve; Področje gradnje; Električna energija; Gostinstvo in prehrana; Poljščine,
vrtnine in okrasne rastline; Informacijska tehnologija; Kopirni in grafični papir; Tekstil in
oblačila; Promet; Pohištvo) Vprašalnik je bil pripravljen z namenom zbiranja podatkov o
stopnji sprejemanja zelenih javnih naročil v Evropi in z namenom ocenitve ali so bili cilji iz
leta 2008 glede 50% deleža zelenih javnih naročil, doseženi. Vaše sodelovanje je bistvenega
pomena za analizo. Rezultati analize bodo predstavljeni v poročilu do konca leta 2011.
Omenjeno poročilo bo podalo nadaljnje smernice v procesu odločanja o nadaljnjih korakih
EU politike na področju zelenih javnih naročil. (SK)

POJASNILA MINISTRSTE V
PRAVNIŠKI DRŽAVNI IZPIT
Tukaj lahko najdete pojasnilo glede opravljanja pravniškega državnega izpita MJU.

153. REDNA SEJA VLADE, 06.10.2011
ZAKON O INTERVENTNIH UKTREPIH ZA LETO 2012
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih za leto 2012, ki ga
pošlje v seznanitev tudi socialnim partnerjem.
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Predlog zakona vsebuje ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti zaradi omilitve učinkov
gospodarske krize na javnofinančne blagajne, predvsem na državni proračun. Vlada v tem
trenutku nima polnega mandata, zato lahko predlaga le nujne interventne ukrepe, s katerimi
se zagotovi minimalna stabilnost javnofinančne situacije, in s tem omogoči ustrezen
manevrski prostor za nadaljnje sistemsko ukrepanje. S tem zakonom bo omogočeno
izvrševanje državnega proračuna za leto 2012 v obsegu, kot ga je vlada določila s
Programom stabilnosti v mesecu aprilu 2011.
Predlagani ukrepi ne posegajo v že pridobljene pravice oziroma jih ne znižujejo, ampak
ohranjajo njihovo nominalno višino na enaki ravni kot leta 2011. Predlagane rešitve ne
posegajo v interventne ukrepe, ki so tudi za leto 2012 uveljavljeni z zakonom o interventnih
ukrepih, ampak prinaša nove rešitve, ki že sprejete interventne ukrepe dopolnjujejo.
Z zakonom se določa, da se transferi posameznikom in gospodinjstvom v letu 2012 ne
usklajujejo, da se pokojnine in drugi prejemki v letu 2012 ne usklajujejo, minimalni dohodek
in denarna nadomestila, da se plače javnih uslužbencev in funkcionarjev v letu 2012 ne
usklajujejo, višina regresa za javne uslužbence in funkcionarje za leto 2012, omejitve
napredovanj javnih uslužbencev v letu 2012, omejitve plač funkcionarjev. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
Vlada RS je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih
financah in ga Državnemu zboru RS posreduje v obravnavo po nujnem postopku.
S predlaganim zakonom se prvenstveno želi vzpostaviti vzdržne javne finance. Iz
navedenega razloga zakon vsebuje obveznost priprave srednjeročnega fiskalnega okvirja, ki
ga sprejme državni zbor za obdobje pet let. Nadalje predlog zakona za vzdrževanje fiskalne
discipline določa zgornjo mejo javnofinančnih za naslednjih pet let in določa, da zaradi
dolgoročne vzdržnosti javnih financ bruto dolg sektorja države ne sme preseči 48 % bruto
domačega proizvoda in da skupni obseg poroštev, ki so jih izdale enote sektorja država za
zadolževanje enot izven sektorja države, ne sme preseči 20 %. (Vir: Vlada RS)

ZDRAVSTVENO VARSTVO – OTROCI
Vlada RS sprejela mnenje k Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L), skrajšani postopek, EPA
2089 – V, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in
poslancev (prvopodpisana Majda Širca Ravnikar) in ga posreduje Državnemu zboru
Republike Slovenije.
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Vlada Republike Slovenije podpira predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-L), skrajšani postopek, EPA
2089 – V, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in
poslancev (prvopodpisana Majda Širca Ravnikar), vendar poudarja, da so na tem področju
potrebne sistemske spremembe zakonodaje.
Ministrstvo za zdravje je glede zadevne problematike v osnutku zakona že pripravilo takšno
zakonsko rešitev, v skladu s katero bi bili vsi družinski člani zavarovanca, v primeru
neplačila prispevka, upravičeni uveljavljati pravice do zdravstvenih storitev in denarnih
dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Na podlagi osnutka zakona bi se v
78.a členu veljavnega zakona črtalo besedilo "ter njihovim družinskim članom". Kot
družinski član zavarovanca bi se štel otrok in partner. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
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.
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
TUKAJ.
KOM AS ACIJE IN AGROMELIORACIJE
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
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kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta - stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški - splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ENERGETSKO UČINKOVITA JAVNA RAZSVETLJAVA
Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011-2013 (UJR1) v okviru "OPERATIVNEGA PROGRAMA
RAZVOJA OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013,
RAZVOJNE
PRIORITETE
TRAJNOSTNA
RABA
ENERGIJE,
PREDNOSTNE
USMERITVE UČINKOVITA RABA ELEKTRIČNE ENERGIJE" je dodelitev nepovratnih
sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za obdobje 2011 2013.

Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000
EUR za leto 2013
Upravičenci: občine.
Upravičeni nameni so:

zamenjava (zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk,
zamenjava in vgradnja varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav, rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne
pomožne opreme (drogovi, konzole),

uvedba (vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za
učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne
razsvetljave,

upravljanje (izdelava investicijske in projektne dokumentacije, opravljanje
strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in
obveščanja javnosti.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer
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za:



nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,
nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav,

rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove
nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole),

nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oz. samodejno izvajanje
redukcij obratovanja razsvetljave,

stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po
izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije.
Višina sofinanciranja: Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov operacije.
Rok za oddajo: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu. Več info TUKAJ.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
NOVA PRAVILA ZA GROS ISTIČNO TRGOVANJE Z ENERGIJO
Evropska unija je sprejela uredbo, ki uvaja nova, strožja pravila za grosistično trgovanje z
energijo. Glavni cilj je preprečitev uporabe notranjih informacij in drugih oblik tržnih zlorab,
ki izkrivljajo veleprodajne cene energije in navadno pomenijo, da podjetja in potrošniki za
energijo plačujejo več, kot bi jim bilo treba. Uredba zlasti prepoveduje uporabo notranjih
informacij pri prodaji ali nakupu na grosističnih energetskih trgih; prepoveduje
manipulativne transakcije ali širjenje nepravilnih informacij, ki dajejo napačne ali zavajajoče
signale glede ponudbe, povpraševanja ali cen; obvezuje trgovce z energijo, da o svojih
transakcijah obvestijo Agencijo za sodelovanje energetskih regulatorjev ter Agenciji za
sodelovanje energetskih regulatorjev podeljuje pristojnost za neodvisno nadziranje vseh
poslov ter preverjanje, ali se pravila spoštujejo. Z novo uredbo bo trgovanje z energijo prvič
nadzorovano na ravni EU, kar bo omogočilo lažje odkrivanje zlorab. Nacionalni organi v
državah članicah bodo uvedli kazni, ki bodo pomagale odpravljati in preprečevati tržne
manipulacije. Uredba o celovitosti in preglednosti energetskega trga, ki jo je Evropska
komisija predlagala decembra 2010, septembra 2011 jo je potrdil Evropski parlament, danes
pa sprejel še Svet EU, bo začela veljati do konca tega leta. Več informacij je na voljo na tej
spletni strani. (Vir: EK)

POROČILO O DAVČNIH REFORMAH V EU
Evropska komisija je objavila poročilo o davčnih reformah v državah članicah EU v letu
2011. Poročilo se osredotoča na vlogo davčne politike pri gospodarski rasti in fiskalni
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vzdržnosti ter vsebuje pregled aktualnih usmeritev glede davčnih prihodkov in izvedenih
reform v državah članicah. Poročilo potrjuje, da je imela finančna in gospodarska kriza jasne
posledice za javnofinančne prihodke držav članic. Po izvedbi vrste različnih ukrepov za
davčne spodbude v letih od 2008 do 2010 se je davčna politika zdaj izrazito preusmerila na
zelo potrebno konsolidacijo javnih financ v državah članicah. Poročilo izpostavlja tri vrste
možnih izzivov za države članice na področju obdavčevanja in davčne politike: morebitno
potrebo po reševanju hudih izzivov fiskalne konsolidacije tudi z ukrepi na strani prihodkov,
možnosti za preoblikovanje davčne strukture, tako da bi bolj spodbujala rast, ter načine za
izboljšanje zasnove davčnega sistema za posamezne vrste davkov. Poročilo se podrobneje
posveča možnim potrebam po zmanjšanju davčnih prihodkov od neposrednega obdavčenja,
vplivu dolga na neposredno obdavčevanje, učinkovitost DDV, možnosti za vključevanje
ekoloških spodbud v davčne sisteme, učinkovitost pobiranja davkov ter vprašanjem davčne
utaje. Nekateri od teh izzivov se bodo lahko podrobneje pregledali v okviru celostnega
usklajevanja ekonomske politike v EU – t.i. "Evropskega semestra". Kot kaže poročilo, se
davčni prihodki v EU po znatnem padcu v letih 2008 in 2009 znova dvigajo iz cikličnih
razlogov in zaradi ukrepov za povečevanje davkov. Splošna davčna politika v EU je imela v
letu 2010 rahlo skrčevalni učinek na BDP, davčni ukrepi, sprejeti v prvi polovici leta 2011, pa
so se v skoraj vseh državah članicah osredotočali na dviganje davčnih prihodkov.

KREPITEV UČINKA KOHE ZIJSKIH NALOŽB PO LE TU 2013
Kohezijska politika EU je bila v zadnjih desetih letih gonilna sila sprememb, ki je resnično
prispevala h konvergenci in rasti v EU ter neposredno ustvarila več kot milijon delovnih
mest, vlagala v usposabljanje za izboljšanje zaposljivosti več kot desetih milijonov ljudi,
sofinancirala izgradnjo več kot 2 000 km avtocest in 4 000 km železnic ter vzpostavila
najmanj 800 000 malih in srednjih podjetij. Da bi Evropska komisija lahko nadaljevala to delo
in se še bolj osredotočila na evropske gospodarske prednostne naloge, je danes sprejela
zakonodajni paket za kohezijsko politiko v obdobju 2014–2020. Namenjen je spodbujanju
rasti in delovnih mest v Evropi z osredotočanjem naložb EU na evropsko agendo za rast in
zaposlovanje („Evropa 2020“). Nove pogodbe o partnerstvu, ki jih bodo države članice
sklenile z Evropsko komisijo, se bodo v skladu s temi cilji osredotočale na manj naložbenih
prednostnih nalog.
Vzporedno bodo potekala pogajanja o večletnem finančnem okviru za celotni proračun EU.
Komisija je že predlagala dodelitev 336 milijard EUR za instrumente kohezijske politike v
obdobju 2014–2020. (IP/11/799). (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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SPLETNO NAKUPOVANJE
Ali vas je kdaj zamikala cenejša spletna ponudba iz druge države EU, vendar niste vedeli,
kako zanesljivo je nakupovati iz tujine? „Skrivnostni kupci“ iz Evropske mreže centrov za
varstvo potrošnikov, ki jo podpira EU, so preverjali prav to. Njihovo poročilo (Stanje e-Unije)
prikazuje rezultate 305 nakupov v 28 državah. Na splošno se je dostava iz tujine izkazala za
zanesljivo, saj je bilo 94 % naročil dostavljenih (v primerjavi s 66 % leta 2003) in le 1 %
izdelkov je imel napako. Kupci pa so imeli več težav z vračilom blaga (ki so del pravic
odpovedi, veljavnih na celotnem območju EU), na primer s povračilom vseh stroškov. Prav
tako se je od prvotno izbranih spletnih strani za pregled, ki naj bi bile prijazne do čezmejne
prodaje, 60 % strani dejansko izkazalo za problematične (npr. glede dostave, plačila in izbire
jezika), zaradi česar so bili neprimerne za spletne kupce iz drugih držav EU. Pred koncem
leta 2011 bo Komisija začrtala vizijo in akcijski načrt, kako pomagati potrošnik om EU, da
najbolje izkoristijo možnosti e-trgovanja. Celotno poročilo je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/consumer_reports_en.htm. (Vir: Obvestila za javnost EU,
jv)

JAVNA POSVETOVANJA O DOSTOPU DO TELEKOMUNIKACIJSKIH
OMREŽIJ
Evropska komisija je začela dve javni posvetovanji v zvezi z dostopom alternativnih
operaterjev do fiksnih telefonskih in širokopasovnih omrežij že uveljavljenih operaterjev.
Posvetovanji spadata v okvir prizadevanj Komisije, da bi spodbudila enotni trg
telekomunikacijskih storitev z zagotovitvijo doslednih in skladnih pristopov glede
reguliranja telefonskih in širokopasovnih omrežij v vseh državah članicah.
Prvo posvetovanje se nanaša na nediskriminatorni dostop alternativnih operaterjev do
infrastrukture ter storitev prevladujočih telekomunikacijskih operaterjev. Drugo pa je
namenjeno obravnavi metode izračunavanja cen, ki jih morajo operaterji plačati za
veleprodajni dostop (stroškovno naravnavi ukrepi). Komisija si bo z rezultati pomagala pri
pripravi priporočil za dosledno in naložbam prijazno uporabo ukrepov proti diskriminaciji
ter
za
nadzor
cen.
Dokument
o
posvetovanju
je
na
voljo
na:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/index_en.htm . (Vir: Obvestila za
javnost EU, jv)
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