MISEL TEDNA
Šele ko zmoremo, česar nismo pričakovali, odkrijemo sebe in premagamo dvom, ki je
namišljeno strašilo. Odpre se tisoč novih poti in samo od nas je odvisno, katero si bomo
izbrali. (Anonimo)

NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN
10.02. ČET

Seja Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja in Komisije za
obravnavo vprašanj zaposlenih

11.02

PET

Veleslalom SOS Vabilo, prijavnica za tekmovalce, prijavnica za navijače,
program dogodka.
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NOVIČKE SOS
SKUPŠČINA SOS
16. februarja 2011 s pričetkom ob 10,00 uri bo v Ljubljani, v hotelu Mons potekala redna
letna skupščina občin članic Skupnosti občin Slovenije. Na skupščini bodo članice
sprejemale nov statut SOS ter govorile o problemskih zadevah s področja delovanja občin.
Tako se bodo skupščine udeležili tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, mag.
Dejan Židan, ministrica za javno upravo, Irma Pavlinič Krebs in predsednik komisije za
preprečevanje korupcije, Goran Klemenčič. Na skupščini bo sekretariat skupnosti snemal
tudi izjave županj in županov oz. drugih predstavnikov občin o njihovih občinah. Občine
pozivamo k udeležbi. Svoje prijave, pa tudi vprašanja gostom lahko pošljete na naslov:
metka@skupnostobcin.si in barbara.horvat@skupnostobcin.si.

SEJEM NEXPO V SARAJEVU
Kot že veste, bo sejem občin držav oziroma asociacij občin iz območja Zahodnega Balkana
(države nekdanje Jugoslavije ter Bolgarija, Romunija, Moldavija in regije Marmara iz Turčije)
potekal 10. in 11. marca v Sarajevu. Sekretariat skupnosti intenzivno dela na predstavitvi
različnih uspešnih projektov občin članic z željo, čim bolj celovito predstaviti slovenske
občine in njihove dosežke kolegom iz držav zahodnega Balkana. V tem trenutku je interes za
udeležbo in predstavitev različnih projektov izrazilo 26 občin članic. Te bodo v Sarajevu
predstavljale različne dosežke in projekte, med drugim iz področja e-uprave, ločenega
zbiranja odpadkov, uspešnih urbanističnih rešitev, energetske učinkovitosti, turistične
promocije ter splošne predstavitve občin. Maribor in partnerska mesta Murska Sobota, Ptuj,
Novo Mesto, Velenje in Slovenj Gradec bodo predstavili projekt Evropske prestolnice
kulture. Skupnost občin Slovenije je zagotovila stojnice, posebno informacijsko točko ter
avtobusni prevoz do Sarajeva. Občine članice vabimo, da se nam pridružijo. (jv)

OBRAVNAVA NACIONALNEGA REFORMNEGA PROGRAMA
Vlada RS je novembra 2010 sprejela osnutek Nacionalnega reformnega programa. Služba
Vlade RS za razvoj in evropske zadeve je v nadaljevanju pripravila končni dokument, ki je
predan v nadaljnjo obravnavo, v aprilu pa mora biti posredovan Evropski komisiji. V četrtek,
3. februarja je služba pripravila sestanek z akterji, ki so na nacionalni reformni program
podali pripombe in predloge. Sestanka smo se udeležili tudi predstavniki SOS. Sestanek, na
katerem naj bi pregledali že podane pripombe in govorili še o novih, je izzvenel izrazito
naelektreno, saj so predstavniki sindikatov v osnovi nasprotovali načinu pogovora (na

delovni skupini) z zahtevo, da se dokument obravnava na ekonomskem socialnem svetu.
Pojasnila, da je to prvo srečanje in da bodo temu sledila še druga, niso bila uspešna.
Skupnost bo tako svoje pripombe in stališča posredovala pisno. (jv)

TOŽBA ZOPER MŠŠ V OKVIRU NEVARNIH PREVOZOV
Sodišče prve stopnje je tožbo glede tožbenega zahtevka zoper Ministrstvo za šolstvo in šport
v primeru nevarnih prevozov na podlagi Zakona o osnovni šoli zavrnilo. Po posvetovanju z
odvetnikom, ki občine v predmetni zadevi zastopa, se bomo na sodbo sodišča prve stopnje
pritožili.
Med tem, ko je sodišče ugotovilo, da je tožeča stranka dokazala obstoj podlage za svoj
zahtevek, je zaključilo, da tožeča stranka ni izkazala višine vtoževanega zneska in je sodišče
iz tega razloga zahtevek zavrnilo. Obrazložitev sodišča v tem delu je skopa in tožeči stranki
med drugim očita, da ni predložila ustrezne dokumentacije, čeprav je v postopku predložila
vso dokumentacijo, katere predložitev je bila naložena in s katero je razpolagala.
Neupravičen je tudi po mnenju odvetnika zaključek sodišča, da bi morala občina dokazovati
kolikšen del transfernih dohodkov naj bi se nanašal na investicije in ne RS. S tem je sodišče
neupravičeno preložilo dokazno breme na tožečo stranko. Problematičen je prav tako
pomen, ki ga sodišče pripisuje temu, da občina ministrstvu za šolstvo ni poslala zahtevka za
leto 1998 in zato naj ne bi bila upravičena do povračila. Ne Zakon o osnovni šoli ne ZOFVI
tovrstne zahteve ne določata, saj obveznost države obstoji na podlagi samega zakona. Več
informacij je na voljo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

Z MINISTROM ŽARNIĆEM O RAVNANJU Z ODPADKI V SLOVENIJI
Dne 2.2.2011 je potekal sestanek članov predsedstva Skupnosti občin Slovenije z ministrom
za okolje in prostor Rokom Žarnićem na temo ravnanja z odpadki v Sloveniji. Ministrstvo za
okolje in prostor je namreč v medresorsko obravnavo posredovalo Uredbo o spremembah in
dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih in Uredbo o ravnanju s
komunalnimi odpadki. S prvo uredbo se odpravljajo nekatere napake in ugotovljene
pomanjkljivosti v izvedbi uredbe, odpravljajo se nekatere ugotovljene neskladnosti z
drugimi predpisi ter dodaja se prehodna določba zaradi zamud pri izgradnji infrastrukture,
potrebne za izvajanje javnih služb - predvsem centrov za ravnanje s komunalnimi odpadki.
Uredba o ravnanju s komunalnimi odpadki uvaja nekaj sprememb v okviru opravljanja
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, do sedaj pa ni bilo
podzakonskega predpisa, ki bi celovito urejal to področje.
Predstavniki predsedstva Skupnosti občin Slovenije so ministru izpostavili predvsem
problematiko prehodnega obdobja, ki ga uvaja uredba. V občinah je nekako zastopano
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stališče, da je prehodni 6 mesečni rok, ki ga predvideva uredba prekratek, predstavniki
predsedstva pa so ministru predlagali, da bi ta rok bil vsaj 1 do 2 leti. Osnovni problem
predlogov uredb je, da se le te pripravljajo v popolni odsotnosti strokovnjakov, kar je jasno
razvidno iz posameznih rešitev uredb, ki so si v marsikaterem primeru v medsebojni koliziji
oziroma v koliziji z drugimi predpisi, pri čemer gre posebej izpostaviti Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb
varstva okolja. Nujno potrebno je korenito spremeniti predloge uredb, saj so v takšni obliki
po mnenju predstavnikov predsedstva Skupnosti občin Slovenije nesprejemljive. Predlagane
uredbe po strokovni plati bodo v praksi izničile tiste pozitivne dosežke, ki so že bili vpeljani,
z novimi, nerazumnimi rešitvami pa dobesedno podirajo vložen denar občin kar bo
posledično za občine pomenilo nove, dodatne stroške. Pri posameznih regijskih centrih se
pojavlja vprašanje zakonitosti predlaganih rešitev in avtonomija občin, saj slednje predstavlja
lokalno obvezno občinsko gospodarsko javno službo. Na podlagi slednjega država ne more
določiti kateri centri bodo to opravljali, razen v primeru, da država področje odlaganja
odpadkov prevzame pod svoje okrilje. V okviru centrov se še postavlja vprašanje ali bodo ti
centri izpolnjevali pogoje za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj, med tem ko drugi, ki niso
določeni imajo že vse predpostavke urejene.
Minister je sicer na koncu srečanja izpostavil, da bo Ministrstvo za okolje in prostor vztrajalo
na ureditvi sistema, vendar je predstavnike občin pozval k sodelovanju in k podajanju
predlogov, pripomb in stališč. (sp)

PREMIKI NA NIVOJU DRŽAVE V OKVIRU ZAKONA O INTEGRITETI IN
PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Skupnost občin Slovenije od same uveljavitve Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije ugotavlja, da je vsebina slednjega predvsem glede omejitve poslovanja in
nezdružljivosti funkcij za vse občine v praksi nesprejemljiva.
Tako smo ministrico za javno upravo Irmo Pavlinič Krebs, kot tudi takrat še aktualnega
predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Draga Kosa, kot tudi njegovega naslednika
Gorana Klemenčiča, že v letu 2010 seznanili z ustavno spornimi določbami zakona.
Obveščamo vas, da smo dosegli pomembne premike na nivoju države, v sklopu katerih smo
mnenja, da ustavna presoja zakona ne bo potrebna. Po neuradnih informacijah vam lahko
sporočimo, da se je pristopilo k evalvaciji navedenega zakona ter se v kratkem pričakujejo
spremembe, predvsem kar se tiče svetnic in svetnikov, ki so dejavni v društvih, javnih
zavodih, na področju subvencij ob rojstvu otroka, ter svetnic in svetnikov, ki bi lahko prejeli
subvencije občin s področja kmetijstva.
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Skupnost občin Slovenije občinam predlaga, da z morebitnimi odstopi svetnic in svetnikov
bodisi zaradi nezdružljivosti funkcij ali omejitve poslovanja v skladu z Zakonom o integriteti
in preprečevanju korupcije ne hitite. Podrobnejše informacije vam posredujemo tekom
naslednjih nekaj dni. Pričakujemo namreč bodisi spremembe zakona, bodisi avtentično
razlago ter na predmetnih področjih ustrezne rešitve. (jt)

PODATKI O ŠTEVILU TURISTOV IN PRENOČITVAH
Kar iz nekaj občin smo bili na SOS opozorjeni na razhajanja v podatkih SURS o številu
turistov in ustvarjenih nočitvah le-teh in podatki, s katerimi razpolagate po občinah (LTO,
občina). Na razhajanja o podatkih smo opozorili tudi Direktorat za turizem, ki si že dlje časa
želi izboljšave kakovosti statističnih podatkov o številu prihodov (turistov) in številu
ustvarjenih nočitev. Zato smo se odločili, da poskušamo zbrati čim bolj optimalno sliko o
dejanskem stanju po občinah in jo posredujemo na Ministrstvo za gospodarstvo s prošnjo, da
nam pri urejevanju te problematike pomaga do takšnih rešitev, ki bodo odražale dejansko
število turistov in ustvarjenih nočitev. Vse občine smo ta teden zaprosili za sodelovanje in
sicer za posredovanje podatkov o številu ustvarjenih nočitev in o številu turistov (prihodov)
v občinah za zadnja tri leta (2008, 2009 in 2010). Naknadno pa smo dodali še prošnjo za
število ležišč. Podatke pričakujemo do 10.2.2011 po elektronski pošti na naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si. (sk)

ODGOVOR K PRIPOMBAM SOS NA TURISTIČNO POLITIKO
Občinam članicam SOS in delovni skupini za turizem je sekretariat SOS posredoval odgovor
MG na predloge, pripombe in vprašanja SOS k Turistični politiki za 2011. Za novico
povzemamo nekaj malega iz odgovorov… v letu 2011 bo še vedno ena od glavnih nalog v
okviru investicijske politike spremljanje izvajanja še nedokončanih sofinanciranih projektov
iz razpisov preteklih let ter priprava in začetek izvajanja projektov javnega značaja na način
neposredne potrditve projektov in sicer: 3 projekti na zavarovanih območjih, priprava
projekta/ov za izvedbo investicij na področju Kobilarne Lipica, priprava projekta II. faze
šolskega hotela Astoria v sodelovanju z MŠŠ. Poleg navedenega bo v letu 2011 ena glavnih
nalog tudi priprava možnih ukrepov za spodbujanje razvoja turistične infrastrukture v
naslednjih letih. Glede na dejstvo, da smo v okviru prednostne usmeritve Dvig
konkurenčnosti turističnega gospodarstva večino sredstev te finančne perspektive že
porabili, bi bilo za nadaljnji razvoj turistične infrastrukture nujno potrebno zagotoviti še
dodatna sredstva za te namene in pripraviti nabor ukrepov, s katerimi bo možno ta sredstva
čim bolj racionalno in učinkoviti distribuirati. Pri tem so mišljeni predvsem ukrepi, ki ne
predvidevajo dodeljevanja nepovratnih sredstev, temveč ukrepi za spodbujanje s povratnimi
sredstvi oz. kombinirani ukrepi (krediti, garancije, subvencije obrestne mere ipd.). Vlada RS
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je za implementacijo znamke I feel Slovenia zadolžila Urad Vlade RS za komuniciranje
(koordinator). V pomoč koordinatorju znamke pa je oblikovana delovna skupina, v kateri
sodeluje tudi predstavnik Ministrstva za gospodarstvo. Več informacij o znamki ter njeni
uporabi najdete na spletni strani UKOM Predlog za spremembo Zakona o spodbujanju
razvoja turizma bodo podrobneje proučili ob pripravi novele zakona. Na pripombo SOS, da
skupne enotedenske počitnice, ki s spremembo šolskega koledarja počitnic predstavljajo
veliko škodo turističnemu gospodarstvu, pa tudi velike obremenitve okolja in prometa v
zimsko turističnih središčih se na MG strinjajo. Za prihodnje leto je napovedal, da se bo MG
zavzemal, da bodo sprejeti trije različni termini zimskih počitnic, kot je že praksa v državah z
razvitim zimsko-športnim turizmom. (sk)

NA MJU NA TEMO PREDLOGA UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU
DRŽAVE
Včeraj, dne 01.02.2011, je na sedežu Ministrstva za javno upravo potekal usklajevalni
sestanek na temo predloga Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih
skupnosti. Usklajevalni sestanek je bil sklican na podlagi pripomb in pobude, ki jih je
posredovala Skupnost občin Slovenije.
Predlog Uredbe je načeloma dobro pripravljen in v pretežni meri usklajen z določbami
Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS,
št. 86/2010; v nadaljevanju: ZSPDSLS), vendar je Skupnost občin Slovenije v svojih
pripombah, ki so bile podlaga za sklic sestanka, izpostavila nekaj nedoslednosti ter pripomb.
Predvsem je bila sporna določba in z njo povezane določbe, da je oddaja nepremičnega
premoženja države in samoupravnih lokalnih skupnosti v najem možna le na podlagi
veljavnega načrta oddaje nepremičnega premoženja v najem. Ob tem je opozoriti na določbo
1. odstavka 11. člena ZSPDSLS, ki navaja, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem
sestoji iz načrta pridobivanja, načrta razpolaganja in načrta najema nepremičnega
premoženja. Citirana določba ne predvideva načrta oddaje nepremičnega premoženja v
najem, kot je to na novo in podrobneje določeno v 4. odstavku 6. člena predloga Uredbe. S
takšno predlagano ureditvijo se po mnenju SOS presega zakonski okvir, katerega
podzakonski predpis ne sme, niti ne more razširjati. Vendar so na MJU zastopali mnenje, da
predmetna določba zakona zajema tako najem kot oddajo v najem. Menimo, da v kolikor to
drži, ne bi zakon posebej opredeljeval oddaje v najem v 28 in 29. členu. Kot kaže je bil pri
sprejemanju zakona zakonodajalec nepozoren, saj bi vsi dvomi bili odveč, v kolikor bi bilo
jasno navedeno, da načrt ravnanja sestoji poleg naštetega tudi iz načrta oddaje v najem.
Poleg omenjene dileme je bil posebej pomemben dosežek, ki ga je SOS izpostavila že v svojih
pripombah, da bodo občine lahko veljavne načrte ravnanja med letom po potrebi
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dopolnjevale, saj so se na MJU zavezali, da bodo to dikcijo vnesli v novo uredbo. Brez te
določbe, bi bilo dejansko onemogočeno normalno ravnanje s stvarnim premoženjem občin,
saj na občine tedensko, če ne dnevno prihajajo posamezne vloge investitorjev oziroma
občanov. SOS in MJU bosta v tem tednu še uskladile določbo v zvezi z instrumentom
zavarovanja, ko kupec plača nakup nepremičnine v obrokih ter določbe o višini letnih mejnih
vrednostih za obvezno cenitev pri stvarnih pravicah ter najemu. (sp)

NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI IZVAJANJU POSTOPKOV JAVNEGA
NAROČANJA
V četrtek, 03.02.2011 je potekal delovni posvet »NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI
IZVAJANJU POSTOPKOV JAVNEGA NAROČANJA«. Javno naročanje je tematika, ki je za
naročnike vedno aktualna, predvsem pa se pri teh postopkih vedno znova pojavljajo
pomisleki in vprašanja. Poleg tega je v lanskem letu sprejeta novela Zakona o javnem
naročanju v postopke prinesla mnogo novosti, ki se počasi uveljavljajo v praksi javnega
naročanja, s tem pa se seveda pojavljajo nova vprašanja in dileme. Zato smo za občine
pripravili delovni posvet na katerem je dobro znani predavatelj Milan Železnik, strokovnjak
na področju javnih naročil z zanimivim in praktičnim predavanjem odgovoril na vsa
vprašanja udeležencev in prepričani smo, zadovoljil še tako zahtevnega slušatelja. Poleg tega
so udeleženci seminarja prejeli tudi praktični priročnik za izvajanje javnih naročil z
zgoščenko. Priročnik za izvajanje javnih naročil po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list
RS št. 128/06, 16/08 in 19/2010; v nadaljevanju ZJN-2) je namenjen praktični uporabi pri
izvajanju postopkov javnega naročanja. Namenjen je tistim zaposlenim pri javnih naročnikih,
ki se dnevno ukvarjajo z javnimi naročili.

AKTIVNOSTI GLEDE PRIPRAVE NAČRTA INTEGRITETE
V zadnjih tednih je Komisija za preprečevanje korupcije opravila poglobljeno in celovito
vmesno analizo dosedanjega dela na področju priprave načrtov integritete. Komisija je
pričela z nekaterimi novostmi.
V sodelovanju z zunanjimi eksperti za strateško modeliranje in nadzor je poenostavila
metodologijo za izdelavo načrtov integritet, da v največji možni meri omogoča sinergijo z že
obstoječimi mehanizmi notranjih kontrol, ki v svoji vlogi dvigujejo integriteto v javnem
sektorju. Razvrstitev posameznih delovnih skupin je usklajena z resornim načelom državne
ureditve oziroma s statusno obliko in nalogami, ki jih zavezanci za izdelavo načrtov
integritete na svojem področju izvajajo. Državnemu zboru so bile predlagane spremembe
zakona, da se zavezanci skladno s stopnjo njihove izpostavljenosti korupciji in drugim
protipravnim ravnanjem razvrstijo v skupine najmanj, srednje in najbolj izpostavljenih
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tveganjem korupcije. Komisija v svojem obvestilu navaja, da prevzema odgovornost za čas,
ki nikakor ni zamujen, ker medtem komisija skupaj z zunanjimi strokovnjaki intenzivno dela
na metodologiji, pojmovnem aparatu in orodjih, s katerimi bomo naše skupne aktivnosti
hitreje nadaljevali. Komisija tudi navaja, da si je vzela nujno potreben čas za resen in strateški
razmislek o nadaljnjih aktivnostih, ob upoštevanju uvodoma omenjenih predlogov. O
nadaljnjih aktivnostih v zvezi z načrti integritete vas bomo sproti obveščali. (jt)

POZIV ODBORU ZA KULTURO DZ RS
Na svojem rednem srečanju se je ponovno sestala Komisija za kulturo SOS. Ugotovila je, da
Ministrstvo za kulturo še zdaj ni pristopilo k nujno potrebnim spremembam in dopolnitvam
Zakona o varstvu kulturne dediščine. Tako so občine ustanoviteljice javnih kulturnih
zavodov kot tudi samo javni zavodi pred obdobjem, ki bo zlasti s finančnega vidika ponovno
negotovo. Odbor za kulturo v DZ RS, kot zakonodajni organ smo pozvali k obravnavanju
predmetne problematike, saj si skupnost z ministrstvom prizadeva k ustreznim rešitvam
zdaj že tretje leto. Skupnost občin Slovenije je Ministrstvu za kulturo predlagala tudi, da
mestnim gledališčem Koper, Kranj in Ptuj podeli status status javnega zavoda širšega
pomena v skladu s 67. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS,
št. 77/2007-UPB1, 56/2008, 94/2009 Odl.US: U-I-278/07-17, 4/2010 - ZUJIK), v obliki sklepa
Vlade RS. Ker se ministrstvo na pobudo ni opredleilo že več mesecev, smo odboru predlagali
obravnavanje tudi slednjega. (jt)

DS ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU
2.2.2011 se je na svojem rednem delovnem srečanju sestala DS za varnost v cestnem prometu
Skupnosti občin Slovenije. Predsednica DS je predstavila aktivnosti povezane s predlogom
Zakona o voznikih v Državnem zboru ter povzela, da smo v okviru svojih pripomb bili
delno uspešni. Povedala je tudi, da je v okviru zakonodajnega postopka bil sklican tudi
sestanek SOS, MŠŠ, šolniki in drugih, na katerem so se iskale možne rešitve za uvedbo
prometne vzgoje v učne načrte osnovnih šol. Kljub vsem prizadevanjem in izkazanim
dejstvom, da prometna vzgoja v šolah ne poteka tako kot si to predstavljajo predstavniki
MŠŠ, je MŠŠ ostalo neomajno. Delovna skupina je po diskusiji sprejela sklep, da se prične s
pripravo gradiva oziroma predloga ministrstvu za samostojen predmet prometne vzgoje v
šoli. Delovna skupina za varnost Skupnosti občin Slovenije pridobiva počasi, vendar vztrajno
na svoji teži in prepoznavnosti. Tako je prejela med drugum tudi povabilo k izdelavi
kolesarske mreže s strani države. (jt)
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POSLANA DODATNA STALIŠČA K PREDLOGU SOCIALNO VARSTVENE
DEJAVNOSTI
Skupnost občin Slovenije je na MDDSZ naslovila dodatna stališča k Predlogu Zakona
socialno varstvene dejavnosti. Prehodno obdobje šestih mesecev, ki se nanašajo na sprejem
izvedbenega načrta v občinah, je po mnenju predstavnikov lokalnih skupnosti absolutno
prekratek. Predlagali smo vsaj obdobje enega leta. Med drugim smo izrazili mnenje, da bi
zoper izdano koncesijsko odločbo morala biti najprej dovoljena pritožba, šele potem je
smiseln tudi upravni spor. Za prenos koncesije pa smo izrazili mnenje, da bi moral biti
izpeljan ponoven postopek za podelitev koncesije, koncesija se ne bi smela prenašati le na
predlog trenutnega koncesionarja ali v soglasju z njim. Celotno besedilo pripomb je
dostopno na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POMOČ NA DOMU
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je na občine naslovilo dopis z analizo
izvajanja socialno varstvenih storitev pomoči na domu. V predmetnem dopisu navajajo, da
se bodo pogodbe Zavoda RS za zaposlovanje s tovrstnimi izvajalci storitve začele iztekati od
meseca julija leta 2011 naprej. V primeru, da ima izvajalec pomoči na domu v občini tovrstne
zaposlene, so opozorili, da morajo občine to upoštevati pri kalkulaciji cene po izteku
pogodbe. Zaradi prekinitve subvencije za APZ iz proračuna RS lahko namreč pride v
posameznih primerih tudi do občutnega povišanja cene storitve za uporabnika. Zato v
takšnih primerih predlagajo, da občina poveča delež svoje subvencije, da se cena storitve za
uporabnika ne bi povišala oz. bi se povišala čim manj. S strani kar nekaj občin smo bili
obveščeni, da predmetnega dopisa le te niso prejele. Da bi bila storitev še naprej dostopna in
posledično cena za uporabnika enaka, bi bilo potrebno v občinah zagotoviti dodatna
sredstva, subvencionirane zaposlitve pa se bodo zaključile s 30.6.2011, kar za proračun občin
pomeni dodatna sredstva, ki pa jih občine niso sposobne zagotoviti. V zvezi s tem smo
MDDSZ pozvali, naj se do izpostavljene predmetne problematike opredeli. (jt)

SKLENJENE POGODBE Z JAVNIM SKLADOM ZA KULTURNO
DEJAVNOST
Javni Sklad za kulturne dejavnosti nam je glede na povpraševanje občin koliko lokalnih
skupnosti ima z Javnim skladom za kulturne dejavnosti sklenjeno pogodbo o financiranju
strokovnega delavca – posredoval podatek, da trenutno imamo pogodbo za sofinanciranje
stroškov dela sklenjeno s 25 občinami in sicer za 16 zaposlenih. V šestih primerih gre za
polno zaposlitev, ostale zaposlitve pa v deležu med JSKD in občinami. Izobrazbena struktura
dodatno zaposlenih je različna in odvisna od potreb lokalnega okolja (V., VI. in VII. Stopnja
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izobrazbe), delavci za katere sredstva zagotavljajo občine so v okviru sistema javnih
uslužbencev razvrščeni na delovna mesta opredeljena v sistemizaciji JSKD in katalogu
delovnih mest ter imajo enake pravice in obveznosti kot vsi ostali zaposleni na JSKD.
Pojasnjujejo, da so formalno in dejansko ti delavci zaposleni na JSKD. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O VARSTVU DOKUMENTARNEGA IN
ARHIVSKEGA GRADIVA TER ARHIVIH
V državno zborski proceduri v drugem branju je predlog Zakona o varstvu dokumentarnega
in arhivskega gradiva ter arhivih. Bistvena vsebinska sprememba, ki jo je Zakon o varstvu
dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Ur. l. RS, 30/06) prinesel v primerjavi s
prej veljavnim Zakonom o varstvu arhivskega gradiva (Ur.l. RS, 20/1997, 32/1997 popr.), je
ureditev področje varstva arhivskega gradiva v digitalni obliki. Predlog zakona je dostopen s
klikom

tukaj.

Morebitne

pripombe,

stališča

in

predloge

nam

posredujte

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do petka, 11.2.2011.

ZAKONA O JAVNEM NAROČANJ
V delu vlade je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanjuskrajšan postopek, ki je dostopen tukaj. Novela zakona odpravlja pomanjkljivosti, ki so se
pokazale pri izvajanju teh določb. Zaradi obida določb Zakona o javnem naročanju, s
katerimi je zakonodajalec želel zmanjšati plačilo nedisciplino, se spreminja definicija
podizvajalca. V praksi se je kot neustrezna izkazala tudi ureditev vpogleda neizbranih
ponudnikov v ponudbe konkurentov. Veljavna zakonodaja namreč ne določa roka, v
katerem mora naročnik neizbranemu ponudniku omogočiti vpogled v ponudbe drugih
ponudnikov. Vljudno vas prosimo, da morebitne pripombe, predloge in stališča posredujete
na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do petka, 11.2.2011.

KATASTER GOSPODARSKE JAVNE INFRASTRUKTURE JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
Predlog Pravilnika o katastru gospodarske javne infrastrukture javnih služb varstva okolja je
dostopen tukaj. Vaša stališča, pripombe in predloge nam posredujte do 14.2.2011 na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
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PREDLOG ZAKONA O PROSTOVOLJSTVU
V zakonodajnem postopku v Državnem zboru je predlog Zakona o prostovoljstvu. Glavni
cilj zakona je zagotavljanje pregleda nad stanjem organiziranega prostovoljstva in razmerji,
ki pri organiziranju in izvajanju prostovoljstva nastajajo, ter določitev osnove za sistematično
vrednotenje in razvoj prostovoljskega dela, vlogo države pri promociji, razvoju in sistemski
podpori prostovoljstva. Namen pa je izboljšati stanje prostovoljstva v Republiki Sloveniji in z
objavo transparentnih podatkov predstaviti in priznati njegov pomen za izboljšanje
kakovosti življenja posameznikov in družbenih skupin in za razvoj solidarne, humane in
enakopravne družbe. Vljudno prosimo, da nam pripombe in stališča posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do petka, 11.2.2011.

POZIV OBČINAM K ODDAJI PREDLOGOV ZA SPREMEMBE ZAKONA O
JAVNIH USLUŽBENCIH
S strani Ministrstva za javno upravo smo prejeli informacije, da se pripravljajo spremembe
Zakona o javnih uslužbencih. Delovnega gradiva še nismo prejeli v obravnavo, je pa na
zadnji seji predsedstva ministrica Irma Pavlinič Krebs prisotnim predlagala, da se zberejo
predlogi, kaj naj bi po mnenju predstavnikov občin bilo potrebno spremeniti – v sklopu
sistema javnih uslužbencev in v okviru plačnega sistema. Predlogi se bodo ministrici
predstavili na skupščini Skupnosti občin Slovenije, ki bo v sredo, 16.2.2011. Vljudno vas
prosimo za sodelovanje ter za posredovanje vaših razmišljanj in predlogov, katere vsebinske
sklope v praksi, na področju sistema javnih uslužbencev in plačnega sistema, bi bilo
potrebno sistemsko spremeniti. Slednje nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si,
najkasneje do srede, 9.2.2011.

STRATEŠKE USMERITVE RAZVOJA SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN
ŽIVILSTVA DO 2020
V delu vlade je Predlog resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in
živilstva do leta 2020 - "Zagotovimo.si hrano za jutri", dostopno s klikom tukaj. Vljudno
prosimo za vaše pripombe, predloge in stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH V VLADNI
PROCEDURI
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v vladno proceduro posredovalo nov
predlog Zakona o kmetijskih zemljiščih. Vljudno vas prosimo, da nam še morebitne
pripombe in predloge posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do ponedeljka,
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7.2.2011. Skupnost občin Slovenije je tako na Vlado RS kot na MKGP ponovno naslovila
pripombe. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano bilo kooperativno in večino
pripomb, ki smo jih izpostavili na preteklih usklajevalnih sestankih, je upoštevalo oziroma
ustrezno vgradilo v besedilo zakona. Strani lokalnih skupnosti je kljub temu ostalo še nekaj
odprtih vprašanj. Predstavniki občin se tako ne strinjajo, da se v prostorskem aktu lokalne
skupnosti določijo območja za izvajanje agrarnih operacij. Predlagali smo tudi, da je
odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča tudi prihodek lokalne
skupnosti. Tudi občine izvajajo kmetijsko zemljiško politiko, s tem, da pomagajo kmetijskim
gospodarstvom odpravljati zaraščanje kmetijskih zemljišč, usposabljajo kmetijska zemljišča
za kmetijsko pridelavo, urejajo poljske poti in podobno. V celotnem zakonu ni urejeno
financiranje rednega vzdrževanja poljskih poti, ki omogočajo dostop na kmetijska zemljišča
in njihovo obdelavo. S tem, ko bi občine pridobile določen del sredstev od odškodnin zaradi
spremembe namembnosti kmetijskih zemljišč bi se zmanjšal obseg postopkov za dodelitev
sredstev in nepotrebno administriranje.

RAVNANJE S KOMUNALNIMI ODPADKI IN ODLAGANJE NA
ODLAGALIŠČA
V usklajevanje smo prejeli predloga Uredbe o ravnanju s komunalnimi odpadki in Uredbe o
spremembah in dopolnitvah uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih. Prosimo, da nam
vaše pripombe posredujete do 18.02.2011, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PRAVNO VARSTVO V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA
Na spletni strani MF je bil objavljen nov Predlog Zakona o pravnem varstvu v postopkih
javnega naročanja, v katerem so upoštevane pripombe s strani različnih predlagateljev.
Prosimo, da nov predlog preučite in nam v roku 10 dni pošljete vaše pripombe na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

ZAČETEK POSTOPKA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDB
Ministrstvo za okolje in prostor želi pristopiti k spremembam naslednjih uredb: Uredba o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (tukaj), Uredba o
območju za določitev strank v postopku izdaje gradbenega dovoljenja (tukaj), Uredba o
uvedbi in uporabi enotne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega
pomena (tukaj). Vljudno vas naprošamo, da nam glede na veljavne uredbe posredujete vaše
mnenje in pripombe za izboljšavo na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si do 18.2.2011.
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE
VODE
V usklajevanje smo prejeli Osnutek Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne
vode. Prosimo vas, da vaše pripombe in predloge posredujete do 13.2.2011 na naslov
sasa.kek@skupnostobcin.si.

ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MESTIH IN NAZIVOV
V JAVNI UPRAVI
Predlog uredbe o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in
nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih si lahko ogledate tukaj.

ZAKON O JAVNEM INTERESU V MLADINSKEM SEKTORU
Do predloga Pravilnika o izvajanju zakona o javnem interesu v mladinskem sektorju lahko
dostopate tukaj. Pravilnik bo v javni obravnavi do 10.2.2011. V tem času lahko svoje
pripombe, za katere menite, da bi jih poslali v imenu Skupnosti občin Slovenije pošljete na
sasa.kek@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SOCIALNOVARSTVENI DEJAVNOSTI
Na spletni strani MDDSZ je objavljen Predlog Zakona o socialnovarstveni dejavnosti.
Vljudno vas prosimo, da nam morebitne pripombe in predloge posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 25.2.2011.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
10.02. / SEJA KOMISIJE ZA ZAKONODAJNA IN PRAVNA VPRAŠANJA
IN KOMISIJE ZA OBRAVNAVO VPRAŠANJ ZAPOSLENIH
Skupna seja Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja in Komisije za obravnavo vprašanj
zaposlenih pri članicah SOS, bo potekala v četrtek, 10.02.2011 v prostorih Mestne občine
Velenje (Titov trg 1, 3220 Velenje). Seja bo posvečena predvsem oblikovanju izhodišč in
predlogov k sistemu javnih uslužbencev izhajajoč iz Zakona o javnih uslužbencih (na MJU se
pripravlja predlog sprememb) in na področju plačnega sistema.
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11.2. / 9. VELESLALOM SOS
V veselje nam je, da lahko že devetič zapored napovemo veleslalomski spust po strminah
pohorskega

pobočja,

zato

odprašite

smuči,

jih

nabrusite in namažite, da bodo kos tej tradicionalni
športni preizkušnji med občinami. Županje in župane,
podžupanje in podžupane, svetnice in svetnike,
zaposlene v mestnih in občinskih upravah obveščamo,
da smo rezervirali smučišče in ob njem plesišče za
petek, 11. februarja 2011. Vabilo, prijavnica za
tekmovalce, prijavnica za navijače, program dogodka.

15.2. / POSLOVANJE NADZORNIH ODBOROV V OBČINAH
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom Poslovanje nadzornih odborov v občinah dne,
15.2.2011 v Mestni občini Murska Sobota, Kardoševa 2, sejna dvorana. Predavali bodo Neža
Vodušek, sekretarka Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko in
Roman Lavtar, sekretar SVLR ter mag. Božidar Jager, preizkušeni državni notranji revizor.
Vabilo in prijavnica.

16.02. / REDNA LETNA SKUPŠČINA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala v sredo, 16. februarja 2011, s pričetkom ob
10.00 uri v Hotelu Mons (dvorana Vurnik), Pot za Brdom 4, 1000 Ljubljana. Skupščine se bo
udeležil predsednik Komisije za preprečevanje Korupcije, mag. Goran Klemenčič, ki se bo,
skupaj z ministrico za javno upravo, Irmo Pavlinič Krebs, dotaknil problematike izvajanja
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Skupščini se bo pridružil tudi minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan, ki bo županom predstavil novosti, ki
jih prinaša novela Zakona o kmetijskih zemljiščih ter spregovoril o prihodnosti kmetijske
politike v Sloveniji. Na skupščini boste občine članice obravnavale pod drugim tudi predlog
novega statuta Skupnosti občin Slovenije, ki ga je Predsedstvo SOS že potrdilo na 20. Seji
Predsedstva. Vse župane občin članic Skupnosti občin Slovenije vabimo, da se vabilu na
skupščino odzovejo ter tako pripomorejo h konstruktivni debati pri obravnavi omenjenih
tem in s tem uspešnejši izvedbi skupščine. Vabilo in prijavnica za župane in pooblaščence.
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17.02. / ZAGOTAVLJANJE SOCIALNIH STORITEV, DOLGOTRAJNA
OSKRBA IN NEGA
Skupnost občin Slovenije in Skupnost socialnih zavodov Slovenije vas vabimo na posvet
Obremenitve lokalnih skupnosti brez zagotovljenih virov-ZAGOTAVLJANJE SOCIALNIH
STORITEV, DOLGOTRAJNA OSKRBA IN NEGA. Posvet bo potekal v četrtek, 17. februarja
2011, s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela (Dvorana Horus), Dunajska
154, Ljubljana. Vabilo na posvet. Teme bosta predstavila: predsednik upravnega odbora
Skupnosti socialnih zavodov Slovenije g. Boris Koprivnikar in doc. dr. Aleksandar Kešeljević
z Ekonomske fakultete Ljubljana.
V predstavitvi bodo osvetliti predvsem naslednje teme: demografske, socialne in
zdravstvene spremembe; pokritost in stanje mreže domov za starejše ter financiranje
dejavnosti; možnosti alternativnih oblik storitev in njihova razvitost; ekonomski vidiki
dolgotrajne oskrbe ter analiza konkretnih učinkov različnih zakonskih predlogov na tem
področju; predstavitev sistemskih rešitev predloga Zakona o dolgotrajni oskrbi in negi;
analiza predloga Zakona o socialno varstveni dejavnosti; pogledi na možne poti razvoja
socialnega in zdravstvenega sistema v luči spremenjene demografske in ekonomske situacije.
Prijavnice so dosegljive na naslovu metka@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
VLOGA CIVILNE DRUŽBE ZA VEČJO PROMETNO VARNOST
Srečanje na tematiko vloge civilne družbe za večjo prometno varnost, ki ga organizira Javna
agencija Republike Slovenija za varnost prometa bo potekalo 28.2.2011 s pričetkom ob 11.00
uri v prostorih AVP, Trdinova 8, Ljubljana (sejna soba, 3. nadstropje). Pod točko razno se bo
obravnavalo tudi končne pripombe na osnutek Pravilnika o priznanjih, ki bo šel nato v
sprejem na sejo Sveta AVP.

15.2. / DELO ZA MLADE!
Lansko leto so po Sloveniji potekali lokalni dogodki projekta Delo
za mlade!, ki so združili mlade in ostale akterje v lokalnih
skupnostih z namenom razmišljanja in iskanja rešitev na
izpostavljene izzive glede zaposljivosti mladih v Sloveniji.
Rezultati teh lokalnih dogodkov projekta so nas pripeljali do
oblikovanja zaključnega nacionalnega dogodka, ki bo 15.2.2011
od 10. ure dalje v City hotelu v Ljubljani. Mreža MaMa v partnerstvu z Mladinskim svetom
Slovenije načrtuje zaključni dogodek, kjer želimo združiti 100 mladih in akterjev na
mladinskem področju iz celotne Slovenije,
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-

-

zato da vsi skupaj prisluhnemo izzivom in predlaganim rešitvam na temo
zaposljivosti mladih, ki smo jih izpostavili na lokalnih dogodkih po celotni Sloveniji;
zato da skupaj zasnujemo partnerski odnos med mladimi in akterji na mladinskem
področju ter nacionalnimi oblastmi s ciljem umeščanja tematike zaposlovanja mladih
v lokalna in nacionalno okolje;
zato da poudarimo pomen neformalnega izobraževanja in prostovoljstva za vsakega
mladega, ki sta temelja vsake mladinske organizacije in organizacije za delo z
mladimi.

Na dogodek smo vabili tudi ministrico za gospodarstvo, ministra za šolstvo in šport,
ministra za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo ter ministra za delo, družino in socialne
zadeve. VABILO; PROGRAM DOGODKA; PRIJAVNICA. Za udeležbo na dogodku so
potrebne predhodne prijave, saj je udeležba možna le do zapolnitve mest. Prijavite se z
zgornjo prijavnico, ki jo posredujete na delozamlade@mreza-mama.si. (Mreža MaMa in MSS)

119. REDNA SEJA VLADE, 03.02.2011
SPREMEMBE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih ter ga bo posredovala v obravnavo v Državni zbor RS. Dopolnitve in
spremembe so namenjene predvsem področju načrtovanja in varovanja kmetijskih zemljišč
ter področju agrarnih operacij. Cilji zakona so ohranjanje in izboljševanje pridelovalnega
potenciala ter povečevanje obsega kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane, trajnostno
ravnanje z rodovitno zemljo in ohranjanje krajine ter ohranjanje in razvoj podeželja.
Spremembe bodo pripomogle k usmerjanju gradnje na območja nekmetijskih zemljišč, na
obstoječa stavbna zemljišča, gozdna zemljišča ter na degradirana območja. Velik poudarek je
tudi na ohranjanju obstoječih obdelovalnih zemljišč in ukrepom, ki bodo spodbudili lastnike
zdaj neobdelanih kmetijskih zemljišč k večji aktivnosti. Strokovne podlage s področja
kmetijstva bodo osnova, na podlagi katere se bo ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, lahko
aktivno vključevalo v postopke prostorskega načrtovanja. Da bi uspešno uresničevali
zastavljene cilje, novela zakona predvideva vrsto ukrepov za ponovno usposobitev zemljišč
za kmetijsko rabo, odpravljanje zaraščanja in izvajanje agrarnih operacij. Navedene
aktivnosti se bodo financirale iz podračuna javnofinančnih prihodkov, na katerem se bodo
zbirala finančna sredstva zbrana iz odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetijskega
zemljišča, ki jo bo plačal investitor v postopku izdaje dovoljenja za gradnjo. Novela zakona je
namenjena trajnemu varovanju kmetijskih zemljišč, ki so za slovensko kmetijstvo posebnega
pomena. Vlada bo določila območja za kmetijstvo in pridelavo hrane, ki so strateškega
pomena za Slovenijo zaradi pridelovalnega potenciala kmetijskih zemljišč, njihovega obsega,
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zaokroženosti, zagotavljanja pridelave hrane ali ohranjanja in razvoja podeželja ter
ohranjanja krajine. Na novo bodo določena in razvrščena območja kmetijskih zemljišč po
namenski rabi, in sicer na območja trajno varovanih in območja ostalih kmetijskih zemljišč.
Ta se bodo v skladu s postopki iz zakona, ki ureja prostorsko načrtovanje, določila v
prostorskih aktih lokalnih skupnosti. (Vir: Vlada RS, sp)

RESOLUCIJA – USMERITVE SLOVENSKEGA KMETIJSTVA IN ŽIVILSTVA
Vlada RS je določila besedilo predloga Resolucije o strateških usmeritvah razvoja
slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 - »Zagotovimo.si hrano za jutri« in ga poslala
Državnemu zboru RS. Resolucija opredeljuje vizijo in cilje razvoja kmetijstva v Sloveniji v
naslednjem srednjeročnem obdobju do leta 2020 in predstavlja odgovor na izzive, s katerimi
se sooča kmetijstvo v 21. stoletju.
V ospredju resolucije je upoštevanje večnamenske vloge kmetijstva in opredelitev razvoja
kmetijstva skozi cilje trajnostnega razvoja, ki so: zagotavljanje prehranske varnosti s stabilno
pridelavo varne, kakovostne in potrošniku dostopne hrane; povečevanje konkurenčne
sposobnosti kmetijstva in živilstva; trajnostna raba proizvodnih potencialov in zagotavljanje
s kmetijstvom povezanih javnih dobrin; zagotavljanje skladnega in socialno vzdržnega
razvoja podeželja (v sodelovanju z drugimi politikami). (Vir: Vlada RS, sp)

MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB ZAKONA O USTANOVITVI OBČIN
Vlada RS je podala mnenje k predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij, ki so ga vložili v Državni zbor RS poslanec
Franc Bogovič in skupina poslancev. Vlada nadaljevanju postopka sprejemanja zakona ne
nasprotuje. Vlada ugotavlja, da se Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
ustanovitvi občin in o določitvi njihovih območij nanaša na ustanovitev nove občine
Ankaran in je enak že več predhodno vloženim predlogom za ustanovitev občine Ankaran.
Vlada je v postopku za ustanovitev občine Ankaran sodelovala s svojim mnenjem in
predlogom ter po izvedenem referendumu, na katerem so prebivalci Ankarana izrazili voljo
za ustanovitev občine, tudi predlagala ustrezen zakon. Ustavno sodišče Republike Slovenije
je z odločbo odločilo, da je Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij v
neskladju z Ustavo, ker ne vsebuje določb o občini Ankaran in občini Mirna. Med drugim je
Državnemu zboru RS naložilo, da to neskladje odpravi v roku dveh mesecev po objavi
odločbe v uradnem listu. Glede na navedeno vlada ne nasprotuje nadaljevanju postopka
sprejemanja zakona. (Vir: Vlada RS, sp)
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AMANDMAJI K ZAKONU O SPODBUJANJU SKLADNEGA
REGIONALNEGA RAZVOJA
Vlada RS se je opredelila do amandmajev k dopolnjenem predlogu zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-2), ki je v drugi obravnavi v Državnem zboru RS.
Vlada RS podpira amandma, ki uvaja zahtevnejši način izbora članov razvojnega sveta regije
preko volitev na občinskih svetih v okviru upravnih enot in dvotretjinsko večino. Amandma
sledi konec lanskega leta doseženem dogovoru z združenji občin.
Sedanji »svet regije« in »regionalni razvojni svet« se bosta združila v nov »razvojni svet
regije«. Akt o ustanovitvi sveta se bo potrjeval na občinskih svetih. Potrditi ga morata dve
tretjini svetov občin z dvotretjinsko večino prebivalstva v regiji. Izpolnjena morata biti oba
pogoja, s čimer je zagotovljen interes tako manjših kot tudi večjih občin. Člani sveta bodo
predstavniki občin, predstavniki gospodarstva v regiji in predstavniki nevladnih organizacij
v regiji. Njihovo število se določi z aktom o ustanovitvi. Število predstavnikov občin v svetu
mora biti enako številu predstavnikov gospodarstva. Število predstavnikov nevladnih
organizacij pa je enako polovici števila predstavnikov občin. Člani sveta se volijo po
območjih upravnih enot v regiji, pri čemer je treba vsakemu območju upravne enote
zagotoviti najmanj enega člana sveta. Predstavniki občin na območju upravne enote se volijo
izmed izvoljenih občinskih funkcionarjev, kandidate za predstavnike gospodarstva in
nevladnih organizacij pa predlagajo njihovi organi oziroma organi zbornic in nevladnih
organizacij, ki imajo sedež na območju regij. Za člane sveta so izvoljeni tisti kandidati, za
katere je glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalcev vseh občin na
območju upravne enote. Na ta način bodo vsa območja v regiji zastopana enakopravno.
Predstavniki občin v svetu bodo lahko tudi župani. Dodatno pa imenuje območno razvojno
partnerstvo v regiji, v kateri je oblikovano, in narodna skupnost v regiji, v kateri živi, po
enega predstavnika v svet.
Z obema združenjema občin je bila usklajena tudi rešitev glede odločanje v razvojnem svetu
regije. Pri ključnih odločitvah, to je pri sprejemu regionalnega razvojnega programa in
dogovorov za razvoj regij, se zahteva potrditev takšnih sklepov s strani 60 odstotkov
županov občin z večino prebivalstva regije. Izpolnjena morata biti oba pogoja. Pri odločitvah,
ki imajo tudi finančne posledice za občinske proračune, se torej zahteva prisotnost vseh
županov in ustrezna večina glasov (Vir: Vlada RS, sp)

UREDBA O IZVEDBI UKREPOV KMETIJSKE POLITIKE
Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2011, ki določa
natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom
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(IAKS) ter podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo za izvedbo ukrepov kmetijske
politike za leto 2011. Uredba določa enotno ureditev postopkov za uveljavljanje neposrednih
plačil in plačil za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2007–2013 (PRP).
Uredba pa se smiselno uporablja tudi za uveljavljanje ukrepov 1., 3. in 4. osi PRP, državnih
pomoči s področja kmetijstva in ukrepov kmetijske politike ob nepredvidenih dogodkih v
kmetijstvu in podpor za prestrukturiranja vinogradniških površin, za zeleno trgatev in za
izkrčitev vinogradov. Tako opredeljena uporaba IAKS-a pomeni za administracijo
poenotenje in racionalizacijo izvedbe ukrepov, za nosilca kmetijskega gospodarstva pa, da
mora vložiti elektronsko zbirno vlogo v času od 1. marca do 6. maja 2011, če namerava v letu
2011 uveljavljati katerega od ukrepov kmetijske politike. (Vir: Vlada RS, sp)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
PAMETNA ENERGIJA 2011
Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
- energetska učinkovitost (energetsko učinkoviti izdelki, industrijska odličnost na
področju energije);
- novi in obnovljivi viri energije (proizvodnja elektrike iz obnovljivih virov energije,
uporaba obnovljivih virov energije za gretje in hlajenje, biogoriva);
- energija v prometu (energetska učinkovitost prometa, okolju prijazna in energetsko
učinkovita vozila);
- integrirane pobude
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštejn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 12. 05. 2011 do 17:00 TUKAJ.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
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
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
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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. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije,

opredeljene

v

razpisni

dokumentaciji,

projektne

in

investicijske

dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega

svetovalca

pristojnega

Kmetijsko

gozdarskega

zavoda

o

izvedenih

agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
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.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 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
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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.

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
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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
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.

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
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
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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,

-

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
TUKAJ.
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DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
ZAPOSLOVANJE URADNIKOV IZ DRŽAV ČLANIC, KI SO PRISTOPILE
LETA 2004
Evropska komisija je na koncu prehodnega obdobja (31. Decembra 2010) presegla svoje cilje
na področju zaposlovanja osebja iz 10 držav članic, ki so pristopile k EU leta 2004. Iz
končnega poročila izhaja, da je Komisija med 1. Majem 2004 in koncem leta 2010 zaposlila 4
004 uradnike in začasne uslužbence s Češke, Cipra Estonije, Latvije, Litve, Madžarske, Malte,
Poljske, Slovaške in Slovenije, kar precej presega njen ambiciozni cilj, tj. 3 508 zaposlitev.
Prav tako je presegla svoje cilje tudi pri zaposlovanju oseb iz navedenih držav na visoke
vodstvene položaje, in sicer zaposlitev vsaj enega državljana iz vsake od desetih držav članic
na mesto generalnega direktorja ali njegovega namestnika. Podoben uspeh je dosegla tudi
pri zaposlovanju direktorjev in vodij enot. Zaposlovanje oseb iz EU-10 ima pozitiven učinek
tudi na spolno uravnoteženost Komisije: konec leta 2010 je bilo v instituciji zaposlenih več
žensk kot moških, na vodstvenih položajih pa je bil odstotek žensk višji kot pred širitvijo leta
2004. Pozitiven napredek je mogoče opaziti tudi v prehodnem obdobju za zaposlovanje
uradnikov iz Bolgarije in Romunije, ki se izteče konec leta 2011. (Vir: obvestila za javnost EU,
jv)

KOMISIJA OBLIKOVALA STROKOVNO SKUPINO ZA PISMENOST
Petina evropskih petnajstletnikov, pa tudi številni odrasli, nimajo osnovnih sposobnosti
branja in pisanja, zato težje najdejo službo in jim grozi družbena izključitev. Evropska
komisija je za reševanje tega vprašanja oblikovala neodvisno skupino strokovnjakov, ki bo
skušala najti načine za izboljšanje pismenosti. Skupina se je prvič sestala danes v Bruslju,
predseduje pa ji nizozemska princesa Laurentien, ki je posebna odposlanka za pismenost za
razvoj Organizacije Združenih narodov za izobraževanje, znanost in kulturo (UNESCO).
Ministri EU so si zadali cilj zmanjšanje deleža učencev s težavami pri branju, matematiki in
naravoslovju pod 15 % do leta 2020. Najnovejši rezultati Programa mednarodne primerjave
dosežkov učencev (PISA), svetovne raziskave o dosežkih petnajstletnikov pri branju,
matematiki in naravoslovju, so pokazali, da petina otrok slabo bere. Skoraj 80 milijonov
odraslih Evropejcev – tretjina delovne sile – ima le nizke ali osnovne sposobnosti, ocene pa
kažejo, da se bo delež visokokvalificiranih služb do konca desetletja s sedanjih 29 % povečal
na 35 %. Branje in pisanje sta osnovni sposobnosti, saj sta ključnega pomena za nadaljnje
učenje. (Vir: obvestila za javnost EU)
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EU IN INOVACIJE: GLAVNI KONKURENTI PREHITEVAJO EU
EU v inovativnosti ni uspelo zmanjšati zaostanka za glavnima konkurentoma, ZDA in
Japonsko. Čeprav razvoj v večini držav članic kljub gospodarski krizi veliko obeta, napredek
ni dovolj hiter. EU sicer še vedno močno vodi pred gospodarstvi v vzponu, kot sta Indija in
Rusija, vendar Brazilija nenehno napreduje, svoj zaostanek pa hitro zmanjšuje tudi Kitajska.
V EU ima najboljše rezultate Švedska, sledijo ji Danska, Finska in Nemčija. Naslednjo
skupino po vrsti sestavljajo Združeno kraljestvo, Belgija, Avstrija, Irska, Luksemburg,
Francija, Ciper, Slovenija in Estonija. To so nekatere od glavnih ugotovitev iz pregleda
uspešnosti Unije inovacij za leto 2010, ki ga je objavila Evropska komisija. To je prva izdaja,
ki v skladu s pobudo o Uniji inovacij nadomešča nekdanji evropski sistem inovacijskih
kazalnikov. S pregledom uspešnosti, ki je del nedavno objavljenega letnega pregleda rasti
bodo države članice laže opredelile svoje prednosti in slabosti ter okrepile inovativnost z
nacionalnimi reformnimi programi strategije Evropa 2020. Celotno poročilo je na voljo na:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/index_en.htm. (Vir:
Obvestila za javnost EU)

PRIHODNJA KOHEZIJSKA POLITIKA V SREDIŠČU PETEGA
KOHEZIJSKEGA FORUMA
Kohezijska politika EU je v obdobju sedmih let zagotovila podporo 455 nacionalnim in
regionalnim razvojnim programom v vrednosti skoraj 350 milijard evrov. Za države članice
in regije je bil peti kohezijski forum, ki je potekal v tem tednu v Bruslju, zadnja priložnost, da
izrazijo svoje mnenje, preden Komisija predstavi svoje zakonodajne predloge glede
prihodnje kohezijske politike, ki bodo znani do poletja 2011. Na dvodnevni dogodek, ki je bil
organiziran vsaka tri leta in na katerem se pričakuje približno 800 udeležencev, je Komisija
povabila vodilne oblikovalce politik iz 27 držav članic. V petem kohezijskem poročilu, ki je
bil objavljen novembra 2010, je Komisija določila svoje prvotne zamisli za nadaljnjo
poenostavitev in racionalizacijo sistema izvajanja kohezijske politike ter izboljšanje
vrednotenja, izvrševanja in rezultatov z učinkovitejšim zastavljanjem ciljev. Poročilo je
pokazalo, da je kohezijska politika znatno prispevala k rasti in blaginji, in predložilo
podatke, po katerih se ocenjuje, da je pomagala ustvariti 1,4 milijona novih delovnih mest, 34
milijonom nezaposlenih pomagala pri vrnitvi na delo, izboljšala sposobnosti 36 milijonov
ljudi, financirala gradnjo 4 700 km avtocest in 1 200 km hitrih železnic ter zagotovila čiščenje
odpadne vode za dodatnih 23 milijonov ljudi, oskrbo s čisto vodo za dodatnih 20 milijonov
ljudi, poklicno usposabljanje za 10 milijonov ljudi na leto, predvsem za ranljive skupine.
Vendar pa je Komisija za prihodnjo kohezijsko politiko predlagala, da se financiranje
osredotoči na ključne prednostne naloge, ki so v skladu s cilji strategije Evropa 2020, da se
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poveča njen učinek. Več informacij o regionalni politiki je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm (Vir: Obvestila za javnost EU, jv).

POSLANCI ZAHTEVAJO BOLJŠE UPRAVLJANJE Z ODPADNIMI
ELEKTRIČNIMI IZDELKI
Parlament želi strožja pravila za spopad za naraščajočo goro odpadne elektronske in
električne opreme (OEEO) v Evropi, hkrati pa naj bi se poenostavili administrativni
postopki, ki so ovira za podjetja v tej panogi. Na glasovanju v četrtek so poslanci predlagali
tudi nove ciljne količine za zbiranje, recikliranje in ponovno uporabo teh odpadkov ter
strožje ukrepe za preprečevanje njihovega izvoza v države v razvoju, kjer lahko predstavljajo
nevarnost za zdravje in okolje. Več si lahko preberete tukaj. (vir: EP, mm)

EVROPSKE REGIJE – OSREDNJA TEMA KOHEZIJSKEGA FORUMA
Več sredstev EU za regionalni razvoj, za nova delovna mesta in za trajnostno gospodarsko
rast. Snovalci politike so o načrtovanih spremembah govorili 31. januarja v Bruslju. Evropska
unija je eno najbogatejših gospodarstev sveta, vendar so med njenimi regijami velike razlike.
Bruto domači proizvod vsake četrte regije ne dosega niti 75 % povprečja EU. Odpravljanje
teh razlik je zelo pomembno, če želi EU zagotoviti trajno blaginjo, zlasti v sedanjih težkih
gospodarskih razmerah. Z regionalnimi skladi pomaga manj razvitim regijam, da se bodo
lahko spopadle z izzivi globalizacije.
V skladih je do leta 2013 na voljo približno 350 milijard EUR. Denar je namenjen
sofinanciranju projektov na nacionalni, regionalni in lokalni ravni. Po podatkih iz

novembrskega poročila so s kohezijskimi sredstvi ustvarili 1,4 milijona novih delovnih
mest in 34 milijonom nezaposlenih pomagali najti zaposlitev, kar 36 milijonov ljudi pa je
lahko izpopolnilo svoja znanja. Prednost imata poklicno usposabljanje (zlasti ranljivih skupin
ljudi) in gradnja infrastrukture, kot so ceste, železnice in čiščenje odpadnih voda. (vir:EK,
mm)

UČINKOVITEJŠA PRAVILA JAVNEGA NAROČANJA ZA VLADE,
PODJETJA IN DAVKOPLAČEVALCE
Javna naročila so pogodbe, ki jih sklenejo vlade za nakup blaga, storitev in gradnjo
infrastrukture ter znašajo 17 % BDP Evropske unije. Z boljšimi pravili bi vlade ta denar
uporabile učinkoviteje. Povečale bi se inovacije, ustvarilo bi se več delovnih mest in
gospodarska rast bi bolje upoštevala okoljevarstvene zahteve. Evropska komisija je začela
javno posvetovanje o tem, kako izboljšati konkurenčnost javnega naročanja in s tem
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prihraniti še več davkoplačevalskega denarja. V dokumentu o javnem posvetovanju so
predstavljeni načini, kako bi lahko obstoječi sistem še izboljšali. Pri oddaji javnih naročil je
treba zagotoviti preglednost, enak dostop in pošteno konkurenco. Dokument opredeli
ključna področja za morebitne spremembe pravil, med drugim poenostavitev veljavnih
postopkov, zlasti za lokalne in regionalne organe; poenostavitev upravnih postopkov, zlasti
za mala in srednje velika podjetja; lažja oddaja ponudb za javna naročila v drugih državah;
določiti je treba, kdaj za javna naročila javnih organov ne veljajo pravila javnega naročanja
EU; pravila je treba spremeniti, da bi dosegli druge politične cilje, denimo spodbujanje
inovacij ali okoljske oziroma družbene cilje; prilagoditev pravil naročanja za storitve
posebnega družbenega pomena; strožja pravila ali boljši varovalni ukrepi za preprečevanje
favoriziranja, korupcije ali navzkrižja interesov; izogibanje ukrepom, ki spodbujajo
prevladujoče dobavitelje, manipulacije razpisov ali razdelitev trga na deleže; izboljšanje
dostopa podjetij EU do trgov javnih naročil zunaj EU. (Vir: EK, mm)
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