ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAMO OBČINAM GROSUPLJE, MUTA, PREBOLD,
TREBNJE, VITANJE, ŽIRI, PREVALJE, MISLINJA, ŠMARJE PRI JELŠAH, RAZKRIŽJE, BISTRICA
OB SOTLI, NAKLO, CERKVENJAK, GORNJI GRAD, SLOVENSKE KONJICE, ŠKOFJA LOKA,
TIŠINA in ŽELEZNIKI.
Iskrene čestitke!
Sekretariat SOS
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NOVIČKE SOS
VELIKO ZMAGOSLAVJE OBČINE KUNGOTA IN MO PTUJ
Skupnost občin Slovenije je v letošnjem letu organizirala že 4. Zapored poletne igre SOS, ki so tokrat
potekala 20.6.2012 v športnem parku Ljutomer. Kolegice in kolegi iz občin so se lahko med seboj
pomerili v tekmovalnih disciplinah – odbojki in nogometu – športni park v Ljutomeru pa je nudil tudi
možnost za prijateljsko merjenje športnih zmogljivosti v tenisu, odbojki na mivki ali košarki, zaradi
resnično visokih temperatur pa je bila več kot dobrodošla možnost kopanja v odprtem bazenu. K
športnim igram smo letos dodali tudi predstavitve občin.
V malem nogometu so na letošnjem turnirju blesteli Ptujčani, ki so si priigrali prvo mesto, v skupnem
sodelovanju so 2. mesto dosegli nogometaši občine Radgona in Apače, tretje mesto pa so zasedli
tekmovalci Mestne občine Maribor. Na četrtem in petem mestu so jim sledili nogometaši občine
Kungota in Ljutomer. Odbojkašice in odbojkaši občine Kongota so z letošnjih športnih iger SOS odšli
kot zmagovalci. Ekipa občine Puconci se je vztrajno borila in nazadnje osvojila drugo mesto, bronast
pokal pa je v matično občino odnesla ekipa MO Maribor. Tekmo za četrto mesto je zase odločila
občina Slovenska Bistrica, domačini so osvojili peto mesto, ekipa občine Štore pa je zasedla odlično
šesto mesto.
Vsem pomočnikom in pomočnicam iz občine Ljutomer gre velika zahvala za odlično opravljeno delo
in kreativne ideje, prav tako pa udeležencem, ki z dobro voljo in športnim duhom navdihujete
nastanek vedno novih športnih iger. (bh)

PRIPOMBE IN STALIŠČA K SPREMEMBAM NA PODROČJU
PROSTORSKE ZAKONODAJE
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naslovila pripombe in predloge
občin članic, ki so sodelovale v okviru dajanja pripomb ter pripombe in stališča Komisije za prostor
SOS k predlogu sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju in k predlogu sprememb Zakona o
graditvi objektov.
K predlogu sprememb Zakona o graditvi objektov smo podali med drugim stališča, da je predlog
zakona nepremišljen in predlagane spremembe spisane v naglici, kar pa je za delovanje v praksi in za
izvajanje zakona nesprejemljivo. Legalizaciji nelegalne gradnje, ki jo predvideva predlog zakona
Komisija za prostor odločno nasprotuje. Predlagana ureditev ne sledi načelu pravne države ter v
pravni red vnaša nepravičnost in diskriminacijo v smislu enakosti med državljani ter je izrazito
dejanje nespoštovanja tako Ustave RS kot pravnega reda. Glede na omenjeno smo državi dali tudi
apel, da v kolikor država z zakonom omogoči uporabna dovoljenja, potem naj država določi tudi
minimalne pogoje, predlagali pa smo tudi ponovno uvedbo pojma »gradbena parcela«.
K predlogu sprememb Zakona o prostorskem načrtovanju smo uvodoma ugotovili, da je predlog
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zakona nepremišljen in predlagane spremembe spisane v naglici, kar pa je za delovanje v praksi in za
izvajanje zakona nesprejemljivo. Nadalje smo ugotovili, da predlog zakona sistemsko ničesar ne ureja
ter vsebinsko področje ostaja še zmeraj neurejeno. Kljub dejstvu, da je Skupnost občin Slovenije v
decembru 2011 na ministrstvo že posredovala stališča in pripombe k takrat obstoječemu zakonu ter
priporočila k ustreznejši sistemski ureditvi področja, smo ponovno ugotovili, da ministrstvo ob
pripravi predloga ni ničesar upoštevalo. Slednje je, sploh zaradi dejstva, da so prav občine tiste, ki
vsebino zakona izvajajo v praksi, nesprejemljivo. Celotna vsebina pripomb k obema predloga je na
voljo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si .(jt)

SKUPNA KOORDINACIJA SOS IN ZOS
Na pobudo Skupnosti občin Slovenije je v danes, v petek 22.6.2012 bila sklicana skupna koordinacija
SOS in ZOS. Koordinacija je bila sklicana z namenom obravnave predloga sprememb prostorske
zakonodaje. Na skupnem srečanju so predstavniki SOS in ZOS oblikovali skupna stališča, katera so
zagovarjali in predstavili še isti dan na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor. (jt)

SKUPNA KOORIDNACIJA SOS IN ZOS NA MINISTRSTVU ZA
INFRATSRUKTURO IN PROSTOR
Skupna koordinacija SOS in ZOS se je danes, v petek, 22.6.2012 sestala s predstavniki Ministrstva za
infrastrukturo in prostor. Razlog srečanja so bile predvidene spremembe na področju prostorske
zakonodaje, to je predloga Zakona o prostorskem načrtovanju in predloga Zakona o graditvi objektov.
Predstavniki ministrstva so predstavili intence predlaganih zakonov ter povedali, da sta se oba
predloga zakona od prejema le-teh v asociacijah do danes že spremenila, tako je med drugim v ZGO
že izločena določila za legalizacijo črnih gradenj. Tanja Bogataj je razložila dobre namene pri intenci
legalizacije že leta obstoječih črnih gradenj, vendar je bil splošen odziv javnosti preveč negativen, zato
so se odločili, da bodo to problematiko reševali s pomočjo posebnega zakona.
Prav tako smo SOS in ZOS opozorili na 29. člen Zakona o prostorskem načrtovanju. Predstavniki
ministrstva so povedali, da so preigrali možnosti, saj je bila glavna intenca, da bi lahko s pomočjo
investitorjev lažje odpirali delovna mesta v lokalnih okoljih. Obe asociaciji sta pozdravili intenco
ministrstva, da se roki krajšajo in postopki poenostavljajo, vendar sta ocenili, vendar sta ocenili, da
lahko predlagane rešitve povzročijo veliko težav in anarhije na področju prostora. Predlagali sta, da se
poenostavitve izpelje skozi OPPN in ne mimo obstoječega sistema. Predstavniki ministrstva so
povedali, da so v novem predlogu zakona upoštevali kar nekaj predlogov obeh asociacij, pa tudi, da
se bosta oba zakona še spreminjala, zato so predlagali, da se v začetku septembra ponovno sestanemo
in pogledamo, kako bi lahko področje uredili. (jv, jt)

UREDBA O CENAH KOMUNALNIH STORITEV USKLAJENA Z GZS
Skupnost občin Slovenije in Gospodarska zbornica Slovenije, sta na ponedeljkovem skupnem
usklajevalnem sestanku uskladili še zadnje pripombe in stališča k Uredbi o metodologiji za
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oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Vsebina
predloga uredbe je tako pripravljena na medresorsko obravnavo in pogajanja z ministrstvom. S strani
GZS, SOS in ZOS je na ministrstvu že tudi bil posredovan predlog za čimprejšnji skupni usjklajevalni
sestanek. Slednji se predvideva v kratkem. (jt)

POSREDOVANA STALIŠČA K UREDBI O OSKRBI S PITNO VODO
SOS je v tem tednu na Ministrstvo za kmetijstvo in okolje posredovala pripombe in stališča k predlogu
Uredbe o oskrbi s pitno vodo. Uredba bo nadomestila sedanji Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni
list RS, št. 35/2006, 41/2008). Želja Komunalne gospodarske zbornice in Skupnosti občin Slovenije je
bila, da bi k predlogu uredbe ponovno podali skupna stališča, vendar rok za pripombe nam slednjega
ni dopuščal. Večina stvari je povzeta iz dosedanjega pravilnika, le da so določene zadeve še natančneje
opredeljene. Ministrstvo smo med drugim opozorili na napotilo, da se način in oblika lastne oskrbe s
pitno vodo na območjih, kjer občina ne zagotavlja javne službe predpiše v občinskem prostorskem
aktu. Postopki sprejemanja občinskih prostorskih aktov so namreč dolgotrajni, v skladu s čemer se
določilo ne zdi ustrezno. V uredbi je med drugim na novo dodana obveznost občine, da pripravi
poročila o standardih opremljenosti. Prvo takšno poročilo mora občina posredovati ministrstvu do 30.
aprila 2013 za stanje na dan 31. december 2012. Za celotna stališča k predlogu uredbe se obrnite na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

SKLENITEV KROVNE POGODBE ZA SINDIKALNO DELO REDARJEV
Skupnost občin Slovenije je ponovno prejela dopis s strani Ministrstva za pravosodje, naj proučimo
možnosti sklenitve krovne pogodbe in predloga pogodbe za občine za pogoje sindikalnega dela
občinskih redarjev (dopis je bil naslovljen tudi Združenju občin Slovenije in Združenju mestnih občin
Slovenije). Ponovno smo odgovorili, da sta bila Predlog krovnega sporazuma in predlog pogodbe
predložena Predsedstvu SOS in sta bila vsebinsko obravnavana na 7. seji v Zrečah, dne 22.5.2012.
Predsedstvo je po opravljeni razpravi sklenilo, da predloga krovnega sporazuma in predloga pogodbe
v dani vsebinski obliki trenutno ne potrdi s sklepom. Ministrstvo smo opozorili tudi, da za delo
sindikata kljub temu ne vidimo zadržkov, saj so pogoji in podlage za delovanje sindikata opredeljeni z
zakonodajo. (jt)

URGENCA VLADI V ZVEZI Z IZVAJANJEM 138. IN 139. člena ZUJF
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnilo več občin s vprašanjem oziroma opozorilom glede izvajanja
138. in 139. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ. ZUJF v 138. členu določa davčne stopnje
zaradi spremembe namembnosti zemljišč. V zadnjem stavku 139. člena istega zakona je zahteva, da
mora zavezanec za odmero davka obrazcu priložiti dokazilo občine o spremembi namembnosti
zemljišča v »zemljišče za gradnjo stavb« (ta termin določa Uredba o podatkih o lastnostih nepremičnin
v registru nepremičnin, iz katerega mora biti razviden datum spremembe namembnosti.
Na občinah so se že pojavile prve vloge za izdajo tovrstnega potrdila. Vlado RS smo pozvali k
tolmačenju navedenega člena, kaj v bistvu naj občine stranki sploh izdajo, saj evidenco o »zemljiščih
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za gradnjo stavb« vodi država z registrom nepremičnin (REN). Občina potemtakem ne more izdajati
podatkov iz evidence za katero ni pristojna. Ker v nekaterih občinah že tečejo postopki in so občine
vezane na roke, smo Vlado RS pozvali k čimprejšnjemu pojasnilu. Prav tako smo Vlado RS pozvali k
posredovanju enotnih vzorcev za izvajanje zgoraj navedenih členov. (jt)

V DS O UKINITVI NADOMESTILA ZA SPREMEMBO NAMEMBNOSTI
KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
V Državnem svetu RS je potekala seja Komisije za lokalno samoupravo, v okviru katere se je
razpravljalo o novem Predlogu Zakona o kmetijskih zemljiščih. Na seji je kot predstavnik SOS
nastopal član predsedstva in župan občine Sveta Trojica, Darko Fras. Skupnost občin Slovenije je
Državnemu zboru in Državnemu svetu posredovala stališča občin, ki so sodelovale v javni razpravi v
okviru zakonodajnega postopka. Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja pri Skupnosti občin
Slovenije je temo odškodnin za spremembo namembnosti kmetijskega zemljišča že večkrat
obravnavala. Opozorili smo, da ne smemo spregledati, da je osnova vsega gradnja na manj
kakovostnih kmetijskih zemljiščih in s tem zmanjšanje izgub najboljših kmetijskih zemljišč.
Odškodnina naj se spremeni tako, da bi se le ta plačevala ob spremembi (planske) namenske rabe
zemljišča, ker je to trenutek, ko se še lahko dejansko varujejo kmetijska zemljišča, če je to namen
odškodnine. S takšno rešitvijo bi preprečili tudi pretirane interese po spremembi namenske rabe in
špekulacije z preprodajo kmetijskih zemljišč pred spremembo namenske rabe. Prav tako bi občine
morale biti za javno infrastrukturo in nekatere druge projekte oproščene plačila nadomestila, del
odškodnine pa bi moral biti prihodek občin, kot namenski vir za financiranje programov in ukrepov
povezanih z kmetijsko politiko. Predlagali smo, da se odškodnina za spremembo namembnosti
kmetijskega zemljišča še naprej zaračunava, vendar drugače kot sedaj. Plačila odškodnine naj bodo
oproščeni vsi tisti, ki so do uveljavitve zakona takšno zemljišče že kupili. Za promet s takšnimi
zemljišči po uveljavitvi zakona, pa naj bo zavezanec za plačilo za spremembo namembnosti zemljišča
tisti, ki tako zemljišče proda. Dalje je komisija preučila tudi vpliv ukinitve odškodnin na pripravo
občinskih prostorskih aktov. Kot je zapisano v zakonu, se strokovna podlaga za opredelitev trajno
varovanih in ostalih kmetijskih zemljišč (3. c člen Zakona o kmetijskih zemljiščih) v celoti financirajo iz
plačanih odškodnin oziroma bi njihovo financiranje moralo zagotoviti Ministrstvo za kmetijstvo in
okolje. Ker dodatni viri financiranja niso zagotovljeni, lahko občine v primeru ukinitve odškodnin
pričakujejo velike težave občin pri izdelavi občinskih prostorskih načrtov. Na zakonodajni organ smo
posredovali apel, da se spreminjanja zakona loti premišljeno in s sodelovanjem strokovne javnosti, saj
bodo posledice dolgoročne. Nikakor pa tak zakon ne bi smel v proceduro po skrajšanem postopku,
zato smo temu nasprotovali. (jt)

VLADNA POGAJALSKA SKUPINA
V četrtek, 21.6.2012 je potekalo srečanje Vladne pogajalske skupine. Na seji so bile predstavljene
možne rešitve za pripravo sprememb posameznih normativnih podlag oziroma za konkretizacijo
vladnih pogajalskih izhodišč v tej zvezi. (jt)
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DOLOČANJE ŠKODE DIVJADI
Zakon o divjadi in lovstvu določa, da vlada predpiše natančnejše kriterije za opredelitev vrst škod od
divjadi ter metode in merila za ugotavljanje njihove višine. Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je SOS
obvestilo, da bo pričelo s pripravo zgoraj omenjenega predpisa-uredbe, zato so nas pozvali, da
imenujemo člana v delovno skupino za pripravo uredbe. SOS je odprl postopek evidentiranja, v
katerem bomo zbrali predlaganega člana za aktivno sodelovanje ob pripravi predpisa. (jt)

POROČILO 6. SEJE NO OP RR IN ROPI
V Ljubljani je 8. junija 2012 potekala 6. seja Nadzornega odbora za Operativni program krepitve
regionalnih razvojnih potencialov in Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007 – 2013. Seje sta se v imenu Skupnosti občin Slovenije udeležila pooblaščenka Andreje
Katič (predstavnica SOS in direktorica občinske uprave Velenje), Špela Šeliga iz Mestne občine Velenje
in Aljoša Krivec iz Mestne občine Slovenj Gradec.
Namen seje NO je v prvi meri preverba uresničevanja, napredka ter pregled kvalitete črpanja v okviru
ESRR in kohezijskega sklada. Bistvene, izpostavljene teme 6. seje NO so bile:
- Pregled letnega poročila + tekoče izvajanje OP RR ter OP ROPI,
- kako izboljšati črpanje sredstev,
- kako izboljšati poročanje in delovanje pristojnih organov ter obenem kako izboljšati črpanje v okviru
naslednje finančne strukture,
- ali lanske spremembe prinesle izboljšave
Več o seji NO OP RR in ROPI lahko preberete na spletni strani SOS.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA
RAZVOJA
V obravnavo smo prejeli predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja. predlagane spremembe
Predlog zakona bo vložen po skrajšanem postopku, zato vas vljudno prosimo, da morebitne
pripombe,

predloge

in

stališča

posredujete

najkasneje

do

srede,

27.6.2012

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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POVPRAŠEVANJA OBČIN
IZPLAČILA POTNIH STROŠKOV OBČINSKIM SVETNICAM/SVETNIKOM
V prejšnjem tednu je občina članica spraševala, ali občine izplačujete občinskim (mestnim) svetnikom
potne stroške za udeležbo na seji. Odzvalo se vas je 45, za kar se vam najlepše zahvaljujemo. Izmed 45
prejetih odgovor na dveh občinah potne stroške izplačujejo, na eni občini zagotovijo brezplačna
parkirna mesta, vsi ostali pa potnih stroškov za udeležbo na seji občinskim (mestnim) svetnikom ne
izplačujete.(jt)

DAVEK NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNOSTI
Občina je spraševala: »V zadevi sprejema Zakona o uravnoteženju javnih financ (Ur. l. RS št. 40/2012)
postavljam vprašanje ali je katera občina že izdala dokazilo o spremembi namembnosti zemljišča v
zemljišče za gradnjo stavb, vse za potrebe obveznosti plačila davka na dobiček zaradi spremembe
namembnosti zemljišč. Prosimo za vzorec.« V zvezi z slednjim smo na Vlado RS že posredovali
urgenco, za rezultate povpraševanja pa se obrnite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

PRIDOBITEV SLUŽNOSTNE PRAVICE
Občina članica je spraševala kako občine ravnate v primeru, ko Elektro podjetje zahteva pridobitev
služnostne pravice. Vsem, ki ste odgovorili se vam najlepše zahvaljujemo. Nekateri ste izrazili željo
glede pojasnila Računskega sodišča. Žal ga še nimamo, ko ga prejmem, pa vam ga posredujemo v
vednost oziroma ga objavimo tudi na naši spletni strani. Rezultati povpraševanja so na voljo na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

SOS SVETOVANJE
Ta teden je sekretariat SOS občinam članicam nudil brezplačna svetovanja na naslednjih vsebinskih
področjih:















določitev nadomestila svetnicam in svetnikom v skladu z novim ZUJF
razrešitev direktorja občinske uprave
zaposlitev hišnika v skladu z ZUJF
določitev plače podžupanu
pomoč pri pripravi objave za strokovno tehnično delovno mesto
premestitev direktorja po preteku mandata
pomoč pri oblikovanju razpisa za novega direktorja občinske uprave
menjava članov v odborih občine
urejanje pokopališke in pogrebne dejavnosti v občinah
registracija režijskega obrata občine na AJPES
objava sklepa o imenovanju podžupana
Obračun potnih stroškov v skladu z ZUJF
sklenitev aneksov k pogodbam o zaposlitvi v skladu z ZUJF
menjava članov v delovnih telesih občinskega sveta
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uvedba disciplinskega postopka
varstvo osebnih podatkov v primeru razgrnitve podatkov občinskim svetnikom
zloraba uradnega položaja JU
uvedba in potek disciplinskega postopka
cenitev nepremičnin v postopku javne dražbe

POJASNILA MINISTRSTEV
OBRAČUNAVANJE AKONTACIJE DOHODNINE -KMETIJSKE
DEJAVNOSTI
Zakon o dohodnini – ZDoh-2 v 3. točki 26. člena določa, da so plačila iz naslova ukrepov kmetijske
politike, izplačana za namene dolgoročnih vlaganj v osnovno kmetijsko in osnovno gozdarsko
dejavnost, kot je določena v 69. členu tega zakona in v zvezi s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, za
katero se davčna osnova ugotavlja v skladu s tretjim, četrtim, šestim in sedmim odstavkom 48. člena
ZDoh-2, oproščena plačila dohodnine.
V zvezi s izplačili subvencij je MF DURS dne 14.11.2011 izdalo pojasnilo št. 4213-665/2011-4 v katerem
odgovarja na vprašanje zavezanca, ali so subvencije, ki jih izplačuje občina kmetom za nakup
kmetijske mehanizacije ter pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja,
obdavčene z dohodnino, ali ne. Pojasnilo MF DURS je sledeče: »Izplačila na podlagi javnega razpisa za
dodelitev pomoči za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja, subvencije za nakup trosilnika,
obračalnika, sušilne naprave, novogradnje hleva, torej za nakup kmetijske mehanizacije, so oproščena plačila
dohodnine, v primeru, ko so izplačana davčnemu zavezancu v zvezi z opravljanjem osnovne kmetijske in
osnovne gozdarske dejavnosti in v zvezi s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, za katero se davčna osnova
ugotavlja na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov.« Navedeno pojasnilo je dosegljivo na
spletni strani DURS, in sicer: s klikom tukaj. (jt)

POJASNILO MINISTRSTVA GLEDE POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA
NA DELO
S strani MPJU smo prejeli pojasnilo ministrstva glede povračila stroškov prevoza na delo in iz dela na
podlagi Zakona za uravnoteženje javnih financ, do katerega lahko dostopate s klikom tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
27.06. / SOS ZA ENERGETSKE PROJEKTE OBČIN
Skupnost občin Slovenije vas v okviru projekta Covenant CapaCITY in v sodelovanju s podjetjema
Actum d.o.o. in Alianta d.o.o. vljudno vabi na informativni dogodek z delavnico z naslovom SOS za
energetske projekte občin, ki bo v torek, 27. 6. 2012, od 9.00 do 13. ure v Avstrija trend Hotelu,
Dvorana Horus, Dunajska 154 v Ljubljani.
Osrednji temi informativnega dogodka z delavnico bosta: možnosti sofinanciranja izvedbe
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investicijskih projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v
okviru programa ELENA ter možnost priprave regijskih (medobčinskih) Trajnostnih energetskih
akcijskih načrtov (SEAP). Udeležba je brezplačna, prijavite pa se lahko s prijavnico, ki jo pošljete na
naslov metka@skupnostobcin.si.

03.07. / 8. SEJA PREDSEDSTVA
Članicam in članom predsedstva SOS smo iz sekretariata poslali napoved 8. seje predsedstva SOS, ki
bo 3. julija 2012, predvidoma v Ljutomeru ob 10.00 uri. Vabila bomo poslali prihodnji teden.

04.07. / 3. SEJA KOMISIJE ZA KMETIJSTVO
3. seja komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja bo potekala v sredo, 4.7.2012 s pričetkom ob 10.00 uri
v prostorih občine Radlje ob Dravi, Mariborska cesta 7, 2360 Radlje ob Dravi. Sestanek je namenjen
obravnavi Predloga sprememb in dopolnitev Zakona o kmetijstvu.

19. REDNA SEJA VLADE RS, 21.6.2012
PREDLOG NOVELE ZAKONA O PRAVILIH CESTNEGA PROMETA
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o pravilih
cestnega prometa (EVA 2012-2430-0037) in ga na podlagi prve alineje prvega odstavka 142. člena
Poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno
besedilo in 105/10) posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v sprejem po skrajšanem
postopku. Novela Zakona o pravilih cestnega prometa ureja tri temeljna področja:
1. Globe in stranske sankcije za manjše kršitve prometnih pravil prilagaja zakonodaji nekaterih
sosednjih držav in ZR Nemčije, da bi v prometno zelo povezanem prostoru vozniki imeli bolj skladne
rešitve. Globe za manjše kršitve se znižujejo na 40 evrov, pri vrsti kršitev, npr. uporabi smernih
utripalk, kjer res ni bilo razloga za ostro obravnavo, se ukinjajo kazenske točke. Predlog sprememb pa
v ničemer ne posega v najhujše kršitve prometnih pravil (npr. hude kršitve omejitev hitrosti, vožnja
pod vplivom alkohola, pobeg s kraja nesreče, vožnja v nasprotno smer), za katere ostajajo enake globe
in enake stranske sankcije. Predlog sprememb želi le opozoriti, da so ravnanja v prometu, ki se
voznikom zgodijo zaradi trenutne nezbranosti in nepozornosti, zaradi katerih jih je treba ustrezno
opozoriti, ne pa drakonsko oglobiti. Da so te spremembe nujne, so opozorile predvsem slabe prakse
nekaterih občinskih in medobčinskih redarstev, ki so celo leto dni po storjenem prekršku pošiljala cele
spiske kršitev.
2. Z novelo Zakona o pravilih cestnega prometa se odpravljajo pomanjkljivosti zakona, ki so se v
praksi pojavile pri dosedanjem izvajanju zakona. Pripravljene so spremembe in dopolnila tistih določil
v Zakonu o pravilih cestnega prometa, ki so v praksi povzročala težave, nejasnosti in različne
odločitve sodišč. Predvsem velja opozoriti na težave avtobusnih prevoznikov zaradi določil 89. člena o
najvišji dovoljeni meji kazenskih točk za opravljanje dejavnosti in določila o postopkih Policije pri
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preverjanju morebitne alkoholiziranosti.
3. Zakon jasneje ureja tudi pristojnosti občinskih redarjev, kjer so na predloge lokalnih skupnosti
predlagane spremembe, da lahko redarji v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepajo tudi na
nekategoriziranih cestah izven naselij, predvsem so to nakupovalna središča, in nadzirajo kolesarje ter
voznike koles z motorjem. (Vir: Vlada RS)

VLADA SE JE SEZNANILA S PREGLEDOM URESNIČEVANJA
STRATEŠKIH DOKUMENTOV
Vlada RS se je seznanila s pregledom uresničevanja ključnih strateških dokumentov, in sicer Strategije
razvoja Slovenije 2005−2013 (SRS) in Resolucije o nacionalnih razvojnih projektih 2007–2023, ki ju je
pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. V pregledu SRS na UMAR ugotavljajo, da se
je Slovenija v času pred izbruhom krize večinoma približevala zastavljenim ciljem na ključnih
področjih, kriza pa je te trende prekinila. V zadnjih letih se Slovenija tako oddaljuje od ciljev na
področju gospodarskega razvoja in blaginje prebivalstva. Uresničevanje resolucije, ki je eden od
izvedbenih dokumentov strategije, se je sicer začelo, vendar na UMAR ugotavljajo, da se približno
petina projektov resolucije še se ne izvaja, od tistih, ki se izvajajo, pa jih vsaj polovica po obsegu ali
časovno odstopa od načrtov. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE POKOJNINSKEGA NAČRTA ZA DODATNO POKOJNINSKO
ZAVAROVANJE
Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Pokojninskega načrta za kolektivno dodatno
pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence (PNJU K) ter spremembe in dopolnitve Pravil zaprtega
vzajemnega pokojninskega sklada za javne uslužbence. Vlada je predložila Zahtevo za izdajo soglasja
k spremembam in dopolnitvam Pravil Zaprtega vzajemnega pokojninskega sklada za javne
uslužbence pri Agenciji za trg vrednostnih papirjev.
Vlada je, ob predhodnem podpisu aneksa h Kolektivni pogodbi, pristojna za sprejem sprememb
Pokojninskega načrta in Pravil. Spremembe Pravil se uporabljajo od dne, ko Agencija za trg
vrednostnih papirjev k njim izda soglasje. Odbor zaprtega vzajemnega sklada za javne uslužbence je
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve obvestil, da je v skladu s 33. členom Pravil dal soglasje
k predlaganim spremembam Pokojninskega načrta in Pravil ter prosil, da se izvede vse potrebno za
sprejem sprememb na vladi. 30. januarja 2012 so vlada in reprezentativni sindikati sklenili Aneks h
kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, kar je predpogoj za
sprejem sprememb Pokojninskega načrta in Pravil. Zaradi sprejetja Zakona o preoblikovanju
Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske
družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe je namreč
prišlo do preoblikovanja Kapitalske družbe kot upravljavca Zaprtega vzajemnega pokojninskega
sklada za javne uslužbence in do potrebe po spremembi Pokojninskega načrta in Pravila.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je Pokojninski načrt in Pravila pregledalo ter
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ugotovilo, da so predlagane spremembe v skladu z Zakonom o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju, ter vladi predlagalo, da sprejme spremembe Pokojninskega načrta in Pravil ter na
Agencijo za trg vrednostnih papirjev poda zahtevo za izdajo soglasja k spremembam in dopolnitvam
Pravil. (Vir: Vlada RS)

VLADA PODPRLA IZVAJANJE LETALSKE OBRAMBE PRED TOČO
Vlada RS se je seznanila z Informacijo o izvajanju poskusnega posipanja točonosnih oblakov s
srebrovim jodidom z letali. Vlada podpira izvajanje letalske obrambe pred točo s posipanjem
točonosnih oblakov s srebrovim jodidom na območju SV Slovenije v letih 2012 in 2013 in je sprejela
sklep, da sredstva za sofinanciranje izvajanja del zagotovi Ministrstvo za kmetijstvo in okolje (MKO).
Nevarnost pojava toče je v Sloveniji velika, naša država pa sodi med območja z največjo pogostnostjo
neviht v Evropi. Samo v kmetijstvu so neurja s točo od leta 2003 do 2011 povzročila za več kot 100
milijonov evrov škode. V Sloveniji smo zato od leta 1999 izvajali projekt poskusnega posipanja
točonosnih oblakov, ki pa se je s sklepom vlade z dne 31. 3. 2011 v letu 2011 končal. Metoda temelji na
vnosu srebrovega jodida v nevihtni oblak ter s tem preprečitvi ali zmanjšanju intenzivnosti padanja
toče. Na podlagi opravljenih raziskovanj dosedanjega izvajanja letalske obrambe pred točo ni
razpoložljivih dokazov o učinkovitosti samega izvajanja obrambe. Zagovorniki izvajanja obrambe
pred točo pri tem izpostavljajo, da tudi ni dokazov o njeni neučinkovitosti. Nova skupna kmetijska
politika EU po letu 2013 predvideva ukrepe za učinkovitejše obvladovanje proizvodnih in
dohodkovnih tveganj, kar bo omogočilo celovit razmislek in oblikovanje ukrepov za obvladovanje
proizvodnih in dohodkovnih tveganj v kmetijstvu. MKO v tem okviru vidi možnost tudi dokončne
presoje ali in kako izvajati tudi obrambo pred točo. (Vir: Vlada RS)

POROČILO O IZVAJANJU RESOLUCIJE O PREPREČEVANJ U IN
ZATIRANJU KRIMINALITETE ZA LETO 2011
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o izvajanju Resolucije o nacionalnem programu preprečevanja in
zatiranja kriminalitete za leto 2011. Z letom 2011 se je izvajanje resolucije 2007–2011 končalo, zato je to
poročilo hkrati tudi zadnje.
Temeljni cilj Resolucije o preprečevanju in zatiranju kriminalitete, ki jo je Državni zbor sprejel v letu
2007, je bil usmeriti napore državnih institucij in civilne družbe v ustvarjanje okoliščin, ki bodo
prebivalcem Republike Slovenije zagotovile prebivanje in delo v varnem okolju ter jim omogočile
kakovostno življenje. Resolucija poudarja načrtno in usklajeno izvajanje dejavnosti vseh tistih
državnih institucij, civilne družbe in državljanov, ki lahko kakor koli prispevajo k obvladovanju in
zmanjševanju kriminalitete. Posebej je opredeljen tudi pomen preventivnih dejavnosti, saj so prav te
temeljna kategorija preprečevanja in zatiranja kriminalitete. V resoluciji so bili opredeljeni
najpomembnejši problemi, vključno z vzroki in rešitvami ter s konkretno določenimi cilji. Ti se
odražajo v konkretnih strategijah oziroma programih, z določenimi nosilci in sodelujočimi, roki za
izvedbo ter določenimi kazalniki za merjenje uspešnosti. Problemi so opredeljeni na naslednjih
področjih: urbana, premoženjska, gospodarska, organizirana kriminaliteta, droge, mladoletniška
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kriminaliteta, nasilje v družini, varovanje okolja, strah pred kriminaliteto, pomoč žrtvam, sprememba
zakonodaje, medinstitucionalno sodelovanje, odvzem premoženjske koristi in kaznovalna politika.
(Vir: Vlada RS)

MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ
Vlada RS je sprejela Mnenje o predlogu Zakona o spremembah Zakona o kmetijskih zemljiščih (ZKZD), ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem 30. 5. 2012 predložila skupina poslank in
poslancev s prvopodpisanim Jožetom Tankom. Vlada ocenjuje, da bi bilo treba zakon, v okviru
procedure v državnem zboru, z amandmaji primerno dopolniti.
Med razlogi za sprejem predloga zakona je navedeno, da ima uvedba odškodnine zaradi spremembe
namembnosti kmetijskega zemljišča negativne posledice na področju investicij, saj naj bi odškodnina
zavirala investitorje, da prvič gradijo na nepozidanih zemljiščih, čeprav je pozidava na teh zemljiščih
opredeljena in omogočena z veljavnimi občinskimi ali državnimi prostorskimi akti. Po mnenju
poslancev negativne posledice uvedbe odškodnin nekajkrat presegajo morebitne koristi na področju
kmetijske zemljiške politike. Varovanje kmetijskih zemljišč je pomembna naloga države, saj jo k temu
zavezuje že Ustava RS s tem, ko določa, da zakon uredi posebno varstvo kmetijskih zemljišč. Institut
odškodnine, ki je bil uveden z novelo Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 43/2011, ZKZC), je temeljni instrument za varovanje kmetijskih zemljišč. Odškodnina je na eni strani namenjena
racionalnemu in premišljenemu umeščanju prostorskih ureditev v prostor, tako na občinski kot
državni ravni, po drugi strani pa tudi pridobitvi sredstev za usposobitev novih zemljišč za kmetijsko
pridelavo zaradi pozidave kmetijskih zemljišč. Cilj odškodnine torej ni zaviranje ali celo preprečevanje
investicij, pač pa usmerjanje gradenj na manj kvalitetna zemljišča. Sistem višine odškodnine je namreč
določen progresivno glede na boniteto oziroma proizvodno sposobnost zemljišč. Zbrana sredstva iz
naslova odškodnin, ki so namenski prihodek države, bodo namenjena ukrepom kmetijske zemljiške
politike, ki imajo za cilj ohranjanje oziroma povečevanje obsega kmetijskih zemljišč.
Varovanje najboljših kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem namembnosti in izboljšanje
proizvodnega potenciala zemljišč je tudi eden temeljnih ciljev, zapisanih v Resoluciji o strateških
usmeritvah v kmetijstvu in živilstvu (Uradni list RS, št. 25/2011), ki jo je sprejel državni zbor.
Resolucija je predvidela tudi mehanizme za dosego omenjenega cilja, med drugim tudi odškodnino ob
spremembi namembnosti kmetijskih zemljišč. Vlada se strinja, da bi bilo treba odpraviti določene
pomanjkljivosti sedanje ureditve, ki se nanašajo na odmero odškodnine in so bile do sedaj zaznane v
praksi. Pomanjkljivost sedanje ureditve je predvsem v tem, da se odškodnina odmeri od celotne
zemljiške parcele, če je vsaj del te parcele po dejanski rabi kmetijsko zemljišče. Prav tako bi bilo
primerno, glede na sedanje gospodarske razmere, dodatno preučiti predpisano višino odškodnine.
Vlada se strinja, da se odpravlja odškodnina za spremembo namembnosti zemljišč, ki v naravi
predstavljajo manjši potencial za kmetijsko pridelavo. (Vir: Vlada RS)
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AKTUALNI RAZPISI
EVROPA ZA DRŽAVLJANE- ukrep 1.1
Cilj tega ukrepa so dejavnosti, ki vključujejo ali spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi
državljani prek njihovega sodelovanja v dejavnostih pobratenja mest. Projekt mora vključevati občine
iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti vsaj 25
mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Srečanje lahko traja največ 21 dni.
Dotacije za srečanja državljanov pobratenih mest so namenjene sofinanciranju organizacijskih
stroškov mesta gostitelja in potnih stroškov povabljenih udeležencev. Rok prijave: 1. 9. 2012.
Prijavitelji in partnerji morajo biti: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Opomba: eno mesto (tj. mesto, ki ga zastopa njegova občina,
odbor za pobratenje ali nepridobitna organizacija) lahko prejme samo eno dotacijo na leto. Projekt
mora vključevati občine iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Več o
tem najdete tukaj.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE - Ukrep 1.2
Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih na podlagi povezav med pobratenimi mesti, ki so
pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja med
občinami in prispevajo k čim večjemu učinku programa. Projekt mora predvideti vsaj tri dogodke.
Vključevati mora občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.
Projekt mora imeti vsaj 30 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Roka prijave je
1. 9. 2012. Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; druge
ravni lokalnih/regionalnih organov; zveze/združenja lokalnih organov ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih sodelujočih
držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Domača stran razpisa

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprlo Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne
prioritete »Razvoj regij«. Javni poziv je Ministrstvo objavilo v Uradnem listu RS (št. 34/2012). Za
obdobje 2012-2014 je na voljo 144.872.398,40 evrov nepovratnih sredstev, za katera lahko s projekti
kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje
projektov iz naslednjih vsebinskih področij: ekonomska in izobraževalna infrastruktura, okoljska
infrastruktura, razvoj urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi
in v turističnih območjih, socialna infrastruktura. Projekte bo delno financirala Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.
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POVEČANJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI V INDUSTRIJI,
STORITVENEM IN JAVNEM SEKTORJU
Nepovratna sredstva namenjena za energetsko učinkovito razsvetljavo, za sisteme koriščenja odpadne
toplote, za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, za napredne števce in energetsko učinkovite motorje.
30 % do 50 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Višina investicije ni omejena. Prvi rok za prijavo je
6.6.2012. Več o razpisu boste izvedeli s klikom tukaj.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 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. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Do razpisa lahko najdete s klikom tukaj.

UGODNA POSOJILA ZA OBČINE
Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v mesecu marcu 2012 (Ur.l. RS, št. 18/2012)
objavil javni razpis za ugodna posojilna sredstva, ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji
za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Razpisanih je 9 mio EUR, pretežni
del za financiranje projektov investicijske narave, manjši del pa tudi za financiranje priprave
investicijskih študij. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,25% do 1% letno. Doba
vračanja posojila je do 15 let, z vključenim moratorijem do treh let. Več informacij o ugodnih posojilih
občinam dobite iz razpisa na spletni strani www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. Za vse
informacije se lahko obrnete na Slovenski regionalni razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali
na tel. št. sklada 01/836-19-53.

IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV ZA DELOVANJE MREŽE
MULTIMEDIJSKIH CENTROV ZA LETO 2012
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je razpisal sredstva za delovanje programa multimedijskih centrov v

vseh 12 statističnih regijah Slovenije in delovanje regijskih kulturnih centrov. Na razpis se lahko
prijavijo nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove,
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zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja kulture v Sloveniji, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje. Najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja znaša 15.000 EUR.
Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta,
neprogramski stroški in stroški funkcionalne opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti
projekta. Prijave so mogoče še do 29.6.2012. >>> več o razpisu

FINANČNI INSTRUMENT ZA CIVILNO ZAŠČITO
Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito je objavil nov razpis
za zbiranje predlogov, tokrat za sofinanciranje vaj v okviru mehanizma civilne zaščite. S tem razpisom
Komisija podpira vaje za ciljne skupine, ki so usmerjene v izboljšanje odzivne sposobnosti in
posredovanje potrebnih praktičnih izkušenj ekipam; izboljšanje in preverjanje postopkov in določitev
istega jezika za koordinacijo intervencij civilne zaščite ter zmanjšanje odzivnega časa ob večjih
nesrečah; okrepitev operativnega sodelovanja med službami civilne zaščite držav udeleženk in
izmenjavo pridobljenih izkušenj. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega
prava iz držav članic EU, držav kandidatk, ki so podpisale memorandum o soglasju s Komisijo, in
Norveške, Islandije ter Lihtenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Delež financiranja je do 85%. Rok
prijave je 16.7.2012. Več s klikom tukaj.

SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME
Ministrstvo za obrambo je razpisalo razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za
obdobje od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Prijave so še mogoče do 29.6.2012. Namen razpisa je sofinanciranje
nabave določene gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska
društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Na
razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Več o razpisu ministrstva lahko
najdete v UL RS.

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Obveščamo vas, da so objavljeni roki za odpiranje razpisov Ministrstva za gospodarstvo, in sicer:
-

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA FISKALNO DECENTRALIZACIJO IN
UPRAVLJALCEV Z ZNANJEM
Od 26 do 28. Junija se bo v Zagrebu sestala delovna skupina za fiskalno decentralizacijo pri NALAS
ter skupina upravljavcev z znanjem pri NALAS. Delovna skupina za fiskalno decentralizacijo bo
obravnavala predlog programa mednarodne konference o fiskalni decentralizaciji v JVE, ki je
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načrtovana v novembru 2012. Prav tako je mreža NALAS na generalni skupščini v Prištini sprejela
deklaracijo o fiskalni decentralizaciji. Upravljavci z znanjem se bodo sestali za namene strateškega
planiranja njihovega dela, ki zajema predvsem zbiranje in deljenje oz. razširitev primerov učinkovitih
praks v državah JV Evrope ter promocije akumuliranega znanja in informacij, pridobljenih zlasti
preko odličnih skupin strokovnjakov iz JV Evrope in skupnih projektov. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKI PARLAMENT ZA BOLJŠE STANOVANJSKE KREDITE
V skladu z novimi pravili bodo morali bankirji bolje preveriti, ali bodo morebitni posojilojemalci res
sposobni odplačevati kredit, ponuditi pa jim bodo morali tudi boljše nasvete v zvezi s pogoji posojil.
Sicer bodo imeli tisti, ki se bodo odločili za kredit, nato 14 dni časa, da se premislijo in pogodbo z
banko odpovedo.
Danes banke posojilojemalce, ki želijo hitreje odplačati kredit, kaznujejo s posebnimi pribitki, saj ob
hitrejšem poplačilu dolga banka izgubi prihodek iz obresti. V prihodnje bo morala biti takšna
odškodnina za banko poštena in objektivno utemeljena. Podobno bi veljalo v primeru, da se breme
dolga za posojilojemalca poveča zato, ker je kredit vzel v tuji valuti - tudi tukaj bi banke v skladu z
novimi pravili prevzele nekaj stroškov.
Novost je tudi možnost, da banka s posojilojemalcem sklene takšno pogodbo, v skladu s katero je
zaseg zavarovanja za posojilo, v primeru stanovanjskih kreditov je to hiša ali stanovanje, pomeni že
tudi odplačilo kredita. To bi veljalo tudi, če je hiša oz. stanovanje vredna manj od dolga: banka od
posojilojemalce ne bi smela zahtevati še izplačila razlike. (vir:EP,MM)
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