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NOVIČKE SOS
OBČINA MEDVODE PRISTOPILA K ČLANSTVU V SOS
Zelo nas veseli, da vam lahko sporočimo dobro vest, da je Občina Medvode v poletnih mesecih po
odločitvi občinskega sveta pristopila k članstvu v Skupnosti občin Slovenije.
Občina Medvode, ki jo vodi župan Stanislav Žagar, je od slovenskega glavnega mesta oddaljena le 12
km in prav tako leži v bližini mednarodnega letališča Brnik. Občina je dobro povezana s tujino tudi z
železniško progo Ljubljana-Jesenice-Avstrija. Na površini 78,5 km2 živi v 31 naseljih več kot 14.300
prebivalcev. Medvode pa niso zanimive le zaradi dobre lege, pač pa jih znači tudi mnogo najd iz
rimske dobe, kot so najdbe pod Rakovnikom (Groblje) iz leta 1893 in rimsko grobišče z več kot 10
grobovi ob železniški progi na Ladji. Iz srednjega veka je znana mitnica, ki je še sredi 19. stoletja
delovala na mostu čez Soro. Leta 1845 je bil v občini Medvode, v vasici Zavrh pod Šmarno goro, tudi
rojen Jakob Aljaž. Najbolj obiskani kraji v občini Medvode so zagotovo Šmarna gora, Zbiljsko jezero in
Medvoško-Polhograjsko hribovje - zato so Medvode imenovane tudi zelena vrata glavnega mesta.
(bh)

SKLEPI GLAVNEGA ODBORA SOS
Včeraj, 6.9.2012 se je v prostorih Sekretariata SOS sestal glavni odbor SOS. Obravnavali so predloge za
spremembo Zakona o financiranju občin. Sprejeli so sklep, da se ministru za finance in ministru za
pravosodje in javno upravo pošlje protest in da se vsebina obravnava v okviru Strokovnega sveta za
lokalno samoupravo (termin še ni določen) ter na sestanku predstavnikov vseh komisij SOS, ki bo 13.
9. 2012 in na skupni seji SOS in ZOS, ki bo 14. 9. 2012, kamor so vabljeni trije ministri - dr. Janez
Šušteršič, minister za finance; dr. Senko Pličanič, Minister za pravosodje in javno upravo; mag.
Radovan Žerjav, minister za gospodarski razvoj in tehnologijo. (sk)

SOS S SKUPNOSTJO MUZEJEV O PROBLEMATIKI POOBLAŠČENIH
MUZEJEV
V četrtek, 6.9.2012 so se sestali predstavniki Komisije za kulturo s predstavniki Skupnosti slovenskih
muzejev, zaradi problematike financiranja pooblaščenih muzejev, katerih ustanoviteljice so občine. 33
muzejem, katerih ustanoviteljice so lokalne skupnosti, je Vlada RS pred skoraj tremi leti podelila
pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev. Tako SOS kot SMS sta izrazila zaskrbljenost,
v prvi vrsti zaradi dejstva, da Ministrstvo za izobraževanje, znanost, kulturo in šport RS še vedno ni
obvestilo ne muzejev ne njihovih ustanoviteljev o korakih, ki jih namerava narediti v zvezi s statusom
pooblaščenih muzejev, od tega statusa pa je, kot vemo, odvisno državno financiranje teh muzejev v
letu 2013. Ob tem je bil izražen tudi obojestranski interes in želja, da se čim prej na zakonski ravni
sistemsko uredi vprašanje financiranja občinskih javnih zavodov, ki delujejo na področju varstva
kulturne dediščine in ki se trenutno pretežno financirajo iz državnega proračuna. Triintrideset javnih
muzejev je namreč že vrsto let v skrajno negotovi situaciji glede zagotavljanja stalnih finančnih virov

22.6.2012 – 29.6.2012

TN št. 25

za svoje delovanje.(jt)

ZAKON O VODAH – POBUDA ZA SPREMEMBO
V skladu s prvim odstavkom 14. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti (UL RS, št. 86/2010) o pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem države, ki
niso neodplačni, odloči in sklene pravni posel predstojnik upravljavca ali oseba, ki jo predstojnik za to
pooblasti. V skladu z 203. členom ZV-1 je upravljanje z vodnimi in priobalnimi zemljišči v lasti države
prešlo na ministrstvo, pristojno za okolje in prostor. Občine v primeru raznih vodnih soglasij,
služnosti vodotokov, služnostnih pravic in stavbnih pravic, plačujejo visoke stroške za soglasja,
potrebna v skladu z zakonom. Ker tako država kot občine delujejo v javno dobro in se navsezadnje
plačila potrebnih tovrstnih soglasij in dovoljenj prenakazujejo v istem finančnem »žaklju«, smo podali
pobudo za spremembo zakonodaje v smeri, da se občinam zagotovi neodplačno pridobivanje
služnosti in soglasij s strani države. (jt)

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA V OBČINAH
V Uradnem listu RS, št. 42/2012 je bil objavljen preklic Pravilnika o zdravniški tarifi sprejetega s strani
Zdravniške zbornice Slovenije, ki je določal način vrednotenja zdravniških storitev in povračilo
izdatkov za naročnika v zvezi z izvajanjem zdravniških storitev. Ugotavljamo, da izvajalci občinam, ki
so dolžne zagotavljali mrliško pregledno službo in plačevati stroške storitev (mrliški pregledi in
obdukcije), te še vedno zaračunavajo v skladu s Pravilnikom o zdravniški tarifi, ki od 30.5.2012 ne
velja več. Ker se ministrstvo na dan dopis SOS z dne 16.8.2012 še ni opredelili, smo ponovno
posredovali urgenco ter zahtevali navodila, kako naj občine ravnajo v vmesnem obdobju. (jt)

ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI IN STROŠKI OBČIN
S strani VURS smo prejeli odgovore oziroma pojasnila k pripombam, ki smo jih k predlogu sprememb
Zakona o zaščiti živali v okviru Komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja naslovili v času
medresorske obravnave. Glede na informacije, bo predlog zakona v petek, 7.9.2012 predan v postopke
na Vladi. VURS pričakuje, da bo vlada predlog potrdila do konca septembra in ga predala v
parlamentarno proceduro. Skupnost občin Slovenije je med pobudniki spremembe Zakona o zaščiti
živali, saj imajo občine na področju skrbi za zapuščene živali velike stroške. Da bi lahko
argumentirano nastopali v pogajanjih (ker pripombe SOS niso bile upoštevane) smo občine prosili, da
nam sporočijo naslednje podatke:
Strošek občine za:

2010

2011

akcije kastracije in sterilizacijo
azilsko oskrbo zapuščenih psov
in muc
sofinanciranje
delovanja
društev za zaščito in proti
mučenju živali
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V kolikor vas elektronsko sporočilo sekretariata znotraj občine ni doseglo vam sporočamo, da podatke
zbiramo do petka, 14. 9. 2012 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

ODVAJANJE ODPADNE VODE IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH
NAPRAV
SOS je v medresorsko obravnavo prejela predlog Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode
iz malih komunalnih čistilnih naprav. Predlog je obravnavala Komisija za gospodarsko javne službe
ter k predlogu oblikovala stališča, predloge predvsem pa pripombe. V prvi fazi smo stališča jih
posredovali v uskladitev Komunalni gospodarski zbornici, saj sta Komunalna gospodarska zbornica
in SOS že pred meseci podpisali dogovor o medsebojnem sodelovanju, v okviru katerega je navedeno
tudi medsebojno usklajevanje stališč v primeru zakonodajnih postopkov. Uvodoma izpostavljamo, da
je predlog uredbe za male čistilne naprave, ki bi naj bila sprejeta v koliziji z Uredbo o »zamrznitvi« cen
komunalnih storitev za obvezne GJS, kar pa bo za delovanje v praksi imeli kaotične posledice. (jt)

SESTANEK NA MGRT NA TEMO REGIONALNIH RAZVOJNIH
PROGRAMOV
V sredo 29. avgusta je na MGRT potekal sestanek z regionalnimi razvojnimi agencijami ter združenji
občin na temo priprave regionalnih razvojnih programov. MGRT želi, da regionalne razvojne
programe pripravijo regionalne razvojne agencije, saj so edine ki razvojno delujejo na področju regij.
MGRT bo agencijam posredovala usmeritve in navodila za pripravo regionalnih razvojnih programov
ter pripravo programov za čezmejno sodelovanje. (MM)

LASTNIKOM JAHT IN VIKENDOV POPUSTKI NA RAČUN OBČIN
V vročih poletnih mesecih, v vrhuncu poletne sezone, so opravka s turizmom (na papirju) imeli tudi
vladni uslužbenci in parlamentarci. Več...

UČINKOVITOST V VUZENICI
Včeraj, 6. 9. 2012 je SOS na seji občinskega sveta Občine Vuzenica predstavil možnosti za izvedbo
projekta Daljinskega ogrevanja na lesno biomaso. Na prejšnji točki dnevnega reda so svetnice in
svetniki potrdili LEK, kjer je med predlogi zapisan tudi DOLB. Nekaj minut kasneje, po predstavitvi
projektne ideje, so svetnice in svetniki soglasno izrekli željo in namero, da bodo v občini, ki je sredi
gostih pohorskih gozdov zamenjali bližnjevzhodne in ruske energente za kurjavo s cenejšimi,
pohorskimi sekanci. Tako se uresničujejo zadani cilji iz strateških dokumentov! (SK)
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SESTANEK SOS S PREDSTAVNIKI LOKALNIH ENERG. AGENCIJ ELENA
v četrtek, 23. avgusta so se v Ljubljani sestali predstavniki Lokalnih energetskih agencij in Skupnosti
občin Slovenije v zvezi s skupno prijavo v obliki konzorcija občin na razpis Evropske investicijske
banke – ELENA (http://www.eib.org/products/elena/index.htm). Ugotovili smo, da obstaja skupen
interes, da se pripravi dobra prijava na program ELENA, da bo SOS pripravil predlog sodelovanja za
LEA-e pri projektu ter predlog koncepta, da bi temu moral slediti javni poziv SOS-a, če bo imel vlogo
nosilca in koordinatorja projekta za izdelavo prijave v kateri pa bo potrebno razrešiti še vsa odprta
vprašanja (finančna shema,..). Šele uspešna prijava pa bo omogočila tudi uspešno črpanja sredstev in
ker se moramo zavedati da je do tam še dolga in naporna pot in je zato potrebno že v startu jasno
opredeliti naloge in odgovornosti med partnerji.

OPOMNIK– SKUPNA PRIJAVA ELENA
Zbiramo predloge za oblikovanje konzorcija slovenskih občin, ki bi skupaj kandidirale za sredstva
programa ELENA. Program je namenjen velikim investicijam, ki presegajo 50 mio € zato vidimo
priložnost za skupno kandidaturo več občin. SOS je v sredo, 27. 6. 2012, v Ljubljani organiziral
informativni dogodek z delavnico z naslovom SOS za energetske projekte občin. S tem srečanjem
smo želeli narediti prvi korak k povezovanju občin pri načrtovanju in izvedbi projektov na področju
OVE in URE. Vsem občinam smo 18. julija poslali poročilo z dogodka in obrazec za nabor projektov,
za katerega smo zaprosili, da ga občine izpolnjenega čim prej vrnejo. Kot eno od aktualnih možnosti
za pridobitev dodatnih sredstev za pripravo investicij v OVE in URE smo na dogodku namreč
predstavili program ELENA. Ker gre za kompleksen program in zahtevno prijavo, želimo z namenom
uspeha na razpisu povezati znanje in izkušnje občin ter ostalih organizacij in posameznikov ter graditi
na teh izkušnjah z željo, da skupaj kar najbolje izkoristimo priložnosti, ki so občinam na voljo za
financiranje tovrstnih projektov. K sodelovanju tako vabimo tudi ostale občine, ki se kljub interesu
dogodka niso mogle udeležiti. Kot podlago za nadaljnje korake želimo najprej narediti zadosten nabor
projektov. Obrazec za nabor projektov je dostopen na tej povezavi in vas prosimo, da si vzamete še
nekaj časa in ga izpolnite, da dobimo kar najboljše podatke o potencialnih projektih. VEČ o tem… (SK)

SESTANEK KOMISIJE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
V četrtek 6. septembra so se v občini Cerkvenjak sestali članice in člani Komisije za črpanje EU
sredstev. Na sestanku so prisotni obravnavali izkušnje z regionalnimi razvojnimi agencijami ter
območnimi razvojnimi agencijami. Ugotovljeno je bilo, da imajo občine različne izkušnje in načine
sodelovanja. Vsi prisotni so se strinjali, da priprava regionalnih razvojnih programov spada v osnovne
pristojnosti regionalnih razvojnih agencij, saj je njihova primarna naloga razvoj določene regije.
Prisotni so se prav tako strinjali, da mora MGRT natančno definirati regionalni projekt, ali se mora
izvajati v več občinah, ali pa mora imeti vpliv na regijo. Izogniti se želimo namreč situaciji ko bodo
občine ugibale ali je gradnja RCERA regionalni projekt, saj je grajen v eni občini, na drugi strani pa je
lahko tudi gradnja vrtca regionalni projekt, saj bodo vanj hodili tudi otroci iz drugih občin. (MM)

30.7.2012 – 7.9.2012

6

TN št. 30

SESTANEK KOMISIJE ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
V sredo 29. Avgusta so se v prostorih občine Kamnik sestali člani in članice Komisije za zaščito in
reševanje. Na sestanku so članice in člani obravnavali državni načrt razdeljevanja tablet kalijevega
jodida. Članice in člani so sklenili, da se s predloženim načrtom ne strinjajo, saj občine nimajo
usposobljenega kadra, ki bi v primeru nuklearne nesreče delil tablete kalijevega jodida. Prepričani so,
da

lahko

tablete

razdeljuje

samo

strokovno

usposobljeno

osebje

(farmacevti).

v nadaljevanju so članice in člani obravnavali določitve območij pomembnega vpliva poplav v RS.
Članice in člani so mnenja, da ARSO za določitve območij uporablja nenatančne in neažurirane karte.
ARSO so zato predlagali da za karte poplavnih območij povpraša občine, ki imajo le te izdelane. (MM)

SIMBIOZ@ BO TUDI V LETU 2012 POVEZALA GENERACIJE
Simbioz@ bo svoj pečat dala tudi v letu 2012, ki ga je Evropska unija poimenovala kot leto aktivnega
staranja in medgeneracijskega dialoga. Prostovoljski projekt, v katerem je lani sodelovalo 5706
udeležencev in kar 2413 prostovoljcev bo tudi letos povezal Slovenijo v medgeneracijskem
sodelovanju na več kot 115 lokacijah po celi Sloveniji. Organizatorjem projekta Skupnost občin
Slovenije pri tem pomaga in ga podpira. Poleg delavnic na temo osnovne uporabe računalnika,
interneta in elektronske pošte pa so organizatorji letos poskrbeli še za dva nova modula, ki bosta
udeležencem pomagala uspešno premagovati izzive digitalne dobe. Več o projektu >>> tukaj
Simbioz@ bo letos potekala med 15. in 19. oktobrom po šolah, knjižnicah in drugih lokacijah po vsej Sloveniji.
Prijavite se lahko preko spletne strani www.simbioza.eu ali telefonske številke 040 940 888. (bh)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
13.9. / NUJNI SESTANEK PREDSTAVNIKOV KOMISIJ SOS
Sklican je nujni sestanek predsednikov in predsednic ter podpredsednikov in podpredsednic ter
nekaterih področnih strokovnjakov vseh komisij SOS. Sestanek bo v četrtek, 13. septembra ob 10.30 uri
v Velenju. Vabilo.

14.09. / SEJA PREDSEDSTVA SOS IN ZOS
Vabimo Vas na 2. skupno sejo predsedstev SOS in ZOS, ki bo 14. septembra 2012 ob 11. uri na
Geometričnem središču Slovenije (Gostilna Vrabec, Slivna 18, Vače). Vabilo

19.09. / PREDSTAVITEV NOVE CESTNO PROMETNE ZAKONODAJE
Vabimo vas na posvet na temo nove cestno prometne zakonodaje, ki bo v sredo, 19.09.2012 s
pričetkom ob 10.00 uri v Knjižnici Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Na posvetu vam bodo
predstavniki Ministrstva za infrastrukturo in prostor predstavili novosti Zakona o cestah in Zakona o
pravilih cestnega prometa.
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Seminar je namenjen občinskim redarjem, inšpektorjem in drugim zainteresiranim. Zaradi
organizacijskih opravil je prijava na posvet obvezna.

18.9. / KONFERENCA COVENANT CAPACITY
Ali razmišljate o pripravi občinskega Trajnostnega energetskega akcijskega
načrta (SEAP)? Želite vedeti, kako to storiti? Kaj upoštevati? Kje dobiti
finančna sredstva?
Strokovnjaki vas bo vodili skozi postopek – delili z vami koristne napotke, odlične ideje in nasvete,
kako razviti SEAP in pri tem sodelovati z vsemi zainteresiranimi stranmi.
Kje? Malmö, Švedska - Malmömässan i Hyllie - www.malmomassan.se
Kdaj? 18. in 19. september 2012
Kaj? 1 cel dan konference, ki ponuja praktične nasvete o korakih v razvoju občinskega trajnostno
energetskega akcijskega načrta (SEAP). Veliko priložnosti za mreženje - 200-300 udeležencev se
pričakuje! + študijski izlet
Kdo? Občine, njihova združenja in lokalne energetske agencije:
• Lokalni odločevalci - župani, podžupani in svetniki
• Občinski uslužbenci - vsi oddelki
• združenja in mreže občin
• lokalne energetske agencije
Brez kotizacije - samo registracija na www.covenant-capacity.eu
VABILO

PROGRAM

PRAKTIČNE INFORMACIJE

Konferenca se bo tudi spletno predvajala v živo.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK UREDBE O EMISIJI SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE VODE
IZ MALIH KOMUNALNIH ČISTILNIH NAPRAV
Začela se je javna obravnava osnutka Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih
komunalnih čistilnih naprav. Osnutek uredbe je objavljen na spletni strani MKO.
Vljudno vabljeni k sodelovanju. Morebitne pripombe lahko posredujete do petka, 20. 9. 2012 na
elektronski naslov ministrstva jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN KOMUNALNIH
STORITEV
Obveščamo vas, da je na spletni strani Vlade RS objavljen nov predlog Uredbe o določitvi najvišjih cen
komunalnih storitev. S strani države, se tako kljub dejstvu, da sta SOS, ZOS in KGZ posredovala
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ministrstvu skupen-usklajen predlog besedila Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, predvideva ponovna zamrznitev cen.
Po neuradnih informacijah naj bi se zalomilo v medresorski obravnavi, ker pristojno ministrstvo in
ministrstvo za finance v nekaterih vsebinskih točkah nista našla skupnega jezika.

ZAKON O SPODBUJANJU RAZVOJA TURIZMA
Na področju Zakona o spodbujanju razvoja turizma je Komisija SOS izvedla naslednje aktivnosti: v
petek, 31. avgusta 2012 se je sestala komisija za turizem s pripravljavci zakona - zapisnik; v ponedeljek
3. septembra 2012 so bili oddani predlogi in pripombe k osnutku. V petek, 7. septembra 2012 je ožja
skupina za pavšalno turistično takso poslala predlog pripravljavcem zakona.

PREDLOG ZAKONA O ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJAH
V medresorsko usklajevanje smo prejeli Predlog Zakona o elektronskih komunikacijah ZEKom-1.
Vaše pripombe smo zbirali do 13.8.2012. Besedilo členov; obrazložitev; učinki.

PREDLOG OCENE OGROŽENOSTI IN DRŽAVNEGA NAČRTA OB
POJAVU POSEBNO NEVARNIH BOLEZNI ŽIVALI
V predhodno mnenje smo prejeli predlog ocene ogroženosti in državnega načrta ob pojavu posebno
nevarnih bolezni živali. Vaše predloge in pripombe smo zbirali do 31.8.2012. Načrt ZIR za bolezni
živali; ocena ogroženosti;

ODGOVOR MF NA URGENCO SOS GLEDE UREDBE O ZELENEM
JAVNEM NAROČANJU
Tukaj lahko preberete odgovor Ministrstva za finance na urgenco SOS glede sprejema Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o zelenem javnem naročanju (EVA 2012-1611-0125).

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
CESTAH
V pregled in mnenje smo prejeli Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah. Vaše
pripombe smo zbirali do petka, 24.8.2012.

POJASNILA MINISTRSTEV
DRUGI REGRES ZA PREHRANO PO ZUJF
Na MPJU smo naslovili vprašanje, ki se nanaša na 166. Člen, 9. odstavek ZUJF, ki govori regresu za
prehrano ob službenem potovanju v Sloveniji, ki traja med 8 in 12 ur in sicer v primeru zaposlenega v
javnem zavodu, katerega ustanoviteljica je občina. Odgovor ministrstva lahko preberete tukaj.
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POJASNILO V ZVEZI Z JAMSTVI ZA ODLAGALIŠČA
Na seji predsedstva Skupnosti občin Slovenije je bilo zastavljeno vprašanje možnosti dajanja jamstev
občin, ki jih zahteva pristojno ministrstvo po Uredbi o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ob
omejitvah zadolževanja, ki jih opredeljuje sistemska zakonodaja, ki ureja financiranje občin. Ker je
Minister za finance na to temo dobil tudi zastavljeno vprašanje župana Občine Trebnje, nam je
ministrstvo tako hkrati odgovorilo na poslan sklep Predsedstva skupnosti občin Slovenije. Odgovor
Ministrstva za finance se nahaja tukaj.

OBDAVČITEV DODATNEGA REGRESA ZA PREHRANO
V zvezi z izvajanjem 166. člena Zakona o uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/2012) v
delu, ko ureja povračilo stroškov prehrane na službenem potovanju v trajanju več kot 8 in manj kot 12
ur, smo prejeli pojasnilo MPJU, ki ga najdete tukaj. Pojasnilo se nanaša na obdavčitev dodatnega
regresa z prehrano.

NADALJEVANJE DELOVNEGA RAZMERJA OB IZPOLNITVI POGOJEV
ZA UPOKOJITEV
Tukaj lahko najdete pojasnilo MPJU glede 188. Člena ZUJF, ki se nanaša na prenehanje veljavnosti
pogodbe o zaposlitvi za zaposlene, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev pravice do starostne
pokojnine, natančneje v delu, ko govori o možnosti, da se delodajalec in javni uslužbenec za
zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od uveljavitve ZUJF oziroma od
izpolnitve pogojev, dogovorita za nadaljevanje delovnega razmerja.

JUBILEJNA NAGRADA
Na MPJU smo se obrnili z vprašanjem, ali je javni uslužbenec, ki je že dobil jubilejno nagrado za 10 let
(splošne) delovne dobe v skladu s prej veljavno zakonodajo, ponovno upravičen do jubilejne nagrade
za 10 let delovne dobe, ko izpolni ustrezno število let delovne dobe v javnem sektorju. Odgovor
ministrstva najdete tukaj.

POJASNILO GLEDE PLAČILNIH LIST
V Uradnem listu RS št. 45/12 je bila objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o enotni
metodologiji in obrazcih za obračun in izplačilo plač v javnem sektorju (v nadaljevanju uredba). S
klikom tukaj lahko dostopate do pojasnila MPJU.

DAVEK NA DOBIČEK ZARADI SPREMEMBE NAMEMBNO STI ZEMLJIŠČ
Prejeli smo pojasnilo Davčne uprave republike Slovenije glede davčne obravnave menjalne pogodbe
namesto razlastitve, v okviru spremembe namembnosti zemljišč. DURS pojasnjuje, da sklenitev
menjalne pogodbe namesto razlastitve ni predmet obdavčitve z naslova dobička zaradi spremembe
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namembnosti zemljišč po Zakonu za uravnoteženje javnih financ.

24. – 28. REDNA SEJA VLADE RS, 26.7.2012 – 6.9.2012
VLADA ZAVRNILA OSNUTEK IZHODIŠČ PRORAČUNA ZA 2013 IN 2014
Vlada je na 25. redni seji med drugim zavrnila predlagan osnutek Izhodišč za pripravo predloga
Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in predloga Proračuna Republike Slovenije za leto 2014 s
prilogami. Ministrstvu za finance je naložila, da z ostalimi resorji pripravi novo gradivo. (Vir: Vlada
RS, ur)

SPREJETA NOVELA UREDBE O ZELENEM NAROČANJU
Vlada RS je na današnji redni seji sprejela novelo Uredbe o zelenem naročanju, s katero se spreminjajo
okoljske zahteve za projektiranje, gradnjo ter redno in investicijsko vzdrževanje stavb in okoljske
zahteve za avtobuse, težka tovorna vozila in storitve avtobusnega prevoza, ki jih Uredba o zelenem
javnem naročanju (Uredba o ZeJN) ureja v Prilogah 7 in 10. V prilogi 7 so spremembe glede
poenostavitve okoljskih zahtev. V Prilogi 10 Uredbe o ZeJN se trenutno veljavna metodologija za
izračun stroškov v celotni življenjski dobi nadomesti z obveznimi tehničnimi specifikacijami.
spremenijo se tudi okoljske zahteve oziroma merila za izbor najugodnejšega ponudnika iz Priloge 12
Uredbe ZeJN. (Vir: Vlada,ur)

POROČILO O IZVRŠEVANJU PRORAČUNA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ
2012 SPREJETO
Vlada RS je na 26. redni seji sprejela Poročilo o izvrševanju proračuna RS v obdobju januar-junij 2012
in ga posredovala Državnemu zboru. V poročilu so podatki o realizaciji prejemkov, izdatkov in ocene
realizacije do konca leta ter drugi podatki o izvrševanju proračuna. z rebalansom državnega
proračuna za leto 2012 se je določila zgornja meja odhodkov v višini 9.013,9 milijonov evrov ter
prihodkov v višini 7.942,4 milijonov evrov. Pri izvrševanju proračuna RS se upošteva zagotavljanje
sredstev za dodatno financiranje zakonskih obveznosti (plače) kot posledica dogovora s sindikalnimi
partnerji v času sprejema proračuna. (Vir: Vlada,ur)

VLADA RS IZDALA UREDBO O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI
ODVAJANJU ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO KANALIZACIJO
Vlada je izdala Uredbo, ki ureja preprečevanje ali omejevanje vnosa onesnaževal v površinsko in
podzemno vodo pri odvajanju odpadne vode iz naprav. Dopolnjeni so tudi seznami snovi, za katere je
potreben postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in seznami snovi, ki so predmet vrednotenja
kakovosti površinskih in podzemnih voda ter kopalne in pitne vode. (Vir: Vlada,ur)
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NADOMESTILA PLAČE ZAPOSLENIM V JAVNEM SEKTORJU PRI
ODSOTNOSTI Z DELA ZARADI BOLEZNI
Vlada RS se je seznanila z Informacijo v zvezi z višino nadomestila plače, ki pripada zaposlenim v
javnem sektorju za prvih 30 dni odsotnosti z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom,
ki jo je pripravilo MPJU. MPJU pojasnjuje v zvezi s tem:
- da nadomestilo plače za prvih 30 delovnih dni odsotnosti z dela, ki ga izplačuje delodajalec in ga za
zaposlene v javnem sektorju ureja Zakon o delovnih razmerjih, Kolektivna pogodba za negospodarske
dejavnosti v Republiki Sloveniji, Uredba o določitvi osnove in višine nadomestila plač za čas odsotnosti z
dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, Kolektivne pogodbe poklicev in dejavnosti, lahko
pa je urejena s splošnimi akti.
- Če je odsotnost z dela zaradi bolezni ali poškodbe, ki ni povezana z delom, daljša od 30 delovnih dni,
delodajalec nadomestilo plače v skladu s tretjim odstavkom ZDR izplača v breme zdravstvenega
zavarovanja. (Vir: Vlada,ur)

VLADA IZDALA UREDBO O DOLOČITVI NAJVIŠJIH CEN
KOMUNALNIH STORITEV
Vlada RS je na dopisni seji izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in jo bo objavila
v Uradnem listu Republike Slovenije. S sprejetjem uredbe so se cene storitev obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja določile kot najvišje. Ta uredba je začela veljati 28. avgusta
2012 in velja do 31. decembra 2012. Nova Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev je
vsebinsko podobna do sedaj veljavni Uredbi o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev. Ministrstvo
za gospodarski razvoj in tehnologijo bo ukrep določitve cen odpravilo takoj, ko bo Vlada Republike
Slovenije sprejela Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja. (Vir: Vlada RS, bh)

VLADA O PREDLOGU UREDBE O DOPOLNITVAH UREDBE O PLAČAH
IN DRUGIH PREJEMKIH JAVNIH USLUŽBENCEV ZA DELO V TUJINI
Vlada RS je izdala Uredbo o dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za
delo v tujini ter jo objavi v Uradnem listu RS. S predlogom uredbe se popravlja priloga 1 Uredbe o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini,
ker je po pomoti prišlo do izpada treh delovnih mest s šiframi T100001, T100002 in T100003, ki so že
določena v 7. členu uredbe. V Prilogi 1, na katerega napotuje ta člen uredbe, so za ta delovna mesta
določene nominalne osnove za določitev osnovne plače. Na ta način se zagotavlja, da bodo tudi osebe
s statusom funkcionarja v RS, ki so napoteni na delo v tujino in jim funkcija v RS miruje, imeli znižano
plačo za isti odstotek kot javni uslužbenci, ki opravljajo naloge v tujini in so se jim nominalne osnove
za določitev osnovne plače znižale za 8% z Uredbo o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah in
drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo v tujini. Znižanje nominalnih osnov sledi določbam
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sprejetega Zakona za uravnoteženje javnih financ in je skladna z Dogovorom o ukrepih na področju
plač, povračil in drugih prejemkov v javnem sektorju za uravnoteženje javnih financ, sklenjenim med
vlado RS in večino reprezentativnih sindikatov javnega sektorja. (vir: Vlada RS, bh)

VLADA PREGLEDALA IZPLAČAN A SREDSTV A ZA DELOVNO USPEŠNOST PRI
P RAVNIH

OSEBAH JAVNEGA SEKTORJA

Vlada RS se je seznanila z Analizo izplačanih sredstev za delovno uspešnost pri pravnih osebah
javnega sektorja, za katere velja zakon, ki ureja sistem plač, v letih 2011 in 2012. Podatki o izplačilih
sredstev za delovno uspešnost temeljijo na podatkih informacijskega sistema za posredovanje in
analizo podatkov o plačah v javnem sektorju (ISPAP), v katerega so dolžni vsi proračunski uporabniki
posredovati podatke o posameznih izplačilih plač v skladu z 38. členom Zakonom o sistemu plač v
javnem sektorju in Pravilnikom o metodologiji za posredovanje in analizo podatkov o plačah v
javnem sektorju. V letu 2011 je bil največji obseg sredstev iz naslova delovne uspešnosti izplačan v
okviru dejavnosti vzgoje, izobraževanja in športa (62%), sledi dejavnost zdravstva (18%), na tretjem
mestu po višini izplačanih sredstev iz tega naslova pa so bila ministrstva in organi v sestavi
ministrstev (4,66%). V letu 2012 je prav tako največ sredstev iz naslova delovne uspešnosti bilo
izplačanih v dejavnosti vzgoje, izobraževanja in športa (69,39%), na drugem mestu je dejavnost
zdravstva (15,54%), medtem ko tretje mesto po višini izplačil delovne uspešnosti v tem letu zaseda
dejavnost socialnega varstva. (vir: Vlada RS, bh)

VLADA DALA SOGLASJE ZA SKLEPANJE PODJEMNIH POGODB
Vlada je sprejela sklep, s katerim daje soglasje uporabnikom proračuna za sklepanje tistih podjemnih
pogodb s pravnimi osebami zasebnega prava, pri katerih višina obveznosti do posamezne pravne
osebe zasebnega prava v posameznem letu ne preseže 130.000 evrov in pod pogojem, da podjemna
pogodba nima svetovalne vsebine.
184. in 186. člen Zakona za uravnoteženje javnih financ določa, da lahko uporabniki proračuna
sklepajo podjemne pogodbe le na podlagi soglasja Vlade Republike Slovenije. Obligacijski zakonik v
619. in 620. členu določa, da se s podjemno pogodbo podjemnik zavezuje opraviti določen posel, kot je
izdelava ali popravilo kakšne stvari, kakšno telesno ali umsko delo ipd., naročnik pa zavezuje, da mu
bo za to plačal, ter tudi, da se pogodba šteje za podjemno pogodbo, če sta imela pogodbenika v mislih
zlasti podjemnikovo delo. 184. člen ZUJF taksativno našteva namene za katere soglasje Vlade
Republike Slovenije ni potrebno. Med temi nameni pa podjemne pogodbe manjših vrednosti ter tudi
naročilnice (ki jih je potrebno obravnavati kot pogodbe), niso izvzete. Uporabniki proračuna sklenejo
veliko število podjemnih pogodb, ki so manjše vrednosti, zato se predlaga sprejetje soglasja Vlade
Republike Slovenije, v skladu z drugim odstavkom 184. člena in prvim odstavkom 186. člena Zakona
za uravnoteženje javnih financ. (vir: Vlada RS, bh)
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AKTUALNI RAZPISI
EVROPSKA KOMISIJA OBJAVILA RAZPIS ZA ZBIRANJE PREDLOGOV O
SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI
Evropska komisija je objavila razpis za zbiranje predlogov informacijskih projektov o skupni kmetijski
politiki - (SKP). Prednostna tema razpisa je zbiranje predlogov informacijskih projektov o SKP na
splošno ter zlasti predlagane reforme te skupne evropske politike. Namen projektov je: zagotoviti
boljše javno razumevanje SKP, zlasti v okviru predlogov za reformo, ponazoriti vlogo SKP pri razvoju
pametne, trajnostne in vključujoče rasti, kakor je opredeljena v strategiji Evropa 2020, izboljšati
razumevanje prispevka SKP k zagotavljanju zdrave in kakovostne proizvodnje hrane za evropske
državljane, ohranjanju okolja in razvoju podeželja v Evropski uniji ter povečati zanimanje javnosti za
vlogo kmetov, kmetijstva in razvoja podeželja v evropski družbi preko promocije pomena kmetijstva
ter prikazom prispevka SKP pri podpori kmetom, kmetijstvu in razvoju podeželja v Evropski uniji.
Skupni proračun za ukrepe za informiranje znaša 3.000.000 €. Rok za prijavo je 31.10.2012. Besedilo
razpisa najdete tukaj. Več informacij je na voljo s klikom na to povezavo. Za dodatne informacije se
najkasneje

do

17.

oktobra

2012

obrnite

neposredno

na

elektronski

naslov:

AGRI-

GRANTS@ec.europa.eu.

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE RAZVOJA NEVLADNIH
ORGANIZACIJ
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je potrdilo Javni razpis za spodbujanje razvoja
nevladnih organizacij (NVO) in civilnega dialoga za obdobje 2012-2014. Skupna okvirna višina
nepovratnih sredstev za izvedbo javnega razpisa znaša 4.588.789,00 evrov. Od tega bo Evropski
socialni sklad prispeval 3.900.470,65 evrov.
Namen javnega razpisa je krepitev aktivne vloge nevladnih organizacij pri oblikovanju in izvajanju
javnih politik, krepitev usposobljenosti NVO, zagotavljanje servisnih storitev za nevladne organizacije
z namenom večanja kakovosti in učinkovitosti njihovega delovanja, finančne neodvisnosti od javnih
virov in usposobljenosti za prepoznavanje potreb NVO ter uporabnikov, promocija nevladnega
sektorja z namenom ozaveščanja širše javnosti, medijev, gospodarstva in javne uprave o pomenu
NVO sektorja ter o njegovi vlogi pri reševanju ključnih razvojnih vprašanj.
Več informacij bo na voljo na spletni stani Ministrstva za pravosodje in javno upravo
http://www.mpju gov.si/.

RAZPIS NA PODROČJU JAVNEGA NAROČANJA ZA EKO INOVACIJE
Evropska komisija je objavila razpis, ki se nanaša na Oblikovanje mrež javnih in zasebnih naročnikov,
da se tako premostijo ovire, pri prodoru eko inovacij na trg. Ključne naloge mrež bodo: oblikovanje
skupin kupcev, ki so pripravljeni pripraviti naročila za eko inovativne rešitve, v obdobju trajanja
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projekta izvršiti nakup inovativnih rešitev ob sofinanciranju Evropske unije. Razpis se osredotoča na
naslednja področja:
- promet
- čiščenje odpadnih voda
- ponovna uporaba in recikliranje odpadkov
- kemijske komponente
- izdelki, ki temeljijo na biomaterialih
- izdelki s področja zdravstvenega varstva
- energetsko učinkovite komponente
Več

informacij

je

na

voljo

na

naslednji

povezavi:

http://ec.europa.eu/environment/funding/gpp_12.htm. Rok za prijave je 20.10.2012.

PETROL URE
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo programov informiranja in ozaveščanja.
Upravičenci so tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni
energetski koncept, javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in
druge verske skupnosti, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o
spodbujanju URE in OVE. Upravičeni stroški so organiziranje izobraževalno-ozaveščevalnih
prireditev (simpoziji, seminarji, posveti, delavnice, okrogle mize, konference, razstave, natečaji,
individualna svetovanja, ipd.), izdajanje strokovnih in poljudnih publikacij (zgibanke, brošure,
priročniki,poučne knjige, tematske priloge k časopisom, spletne strani ali aplikacija), organiziranje
skupinskih ogledov primerov dobre prakse, izvajanje ostalih natančno definiranih in nedvoumno
upravičenih aktivnosti s področja informiranja in ozaveščanja URE in OVE. Skupna višina sredstev za
finančne spodbude za projekte, ki so predmet tega javnega razpisa, znaša 200.000,00 EUR. Skupna
višina sredstev za finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki predstavljajo javni in nevladni
sektor, znaša 100.000,00. Skupna višina sredstev za finančne spodbude, ki se podeli vlagateljem, ki
predstavljajo podjetja, znaša 100.000,00 EUR. Vloge bo odpirala ter preverjala njihovo popolnost
strokovna komisija (v nadaljevanju komisija) na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 8. 8. 2012 ob 8.30,
nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev. Skrajni
rok za oddajo je 30.10.2012. Več o razpisu s klikom tukaj.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov.
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Upravičenci so tudi občine, ki imajo v skladu s 66. členom EZ sprejet lokalni energetski koncept, javni
skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če
ne izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE. Skupna
višina sredstev znaša 100.000,00 EUR. Skupna višina sredstev za finančne spodbude, ki se podeli
vlagateljem, ki predstavljajo javni in nevladni sektor, znaša 40.000,00 EUR.
Višina sofinanciranja posameznega projekta ne sme presegati 50% upravičenih stroškov projekta za
mala in mikro podjetja ter javni in nevladni sektor. Upravičeni stroški sta izvedba energetskega
pregleda in končno poročilo. Vloge se bodo odpirale na sedežu sofinancerja, in sicer najprej 1. 8. 2012
ob 8.30, nato vsako drugo delovno sredo do objave zaključka javnega razpisa zaradi porabe sredstev.
Skrajni rok za oddajo je 30.11.2012. Več o razpisu >>> tukaj.

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.

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. Rok za oddajo je od 30.11.2011 dalje vsake 4 mesece prvo
delovno sredo - predvidena višina sredstev je 14.000.000,00 EUR za 2012 in 2013. Do razpisa lahko
najdete s klikom tukaj.
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MESTO BITTERFELD-WOLFEN IŠČE PARTNERJE ZA PROJEKT V
UKREPU 1.2 – MREŽE POBRATENIH MEST
Mesto Bitterfeld-Wolfen iz Nemčije išče projektne partnerje za projekt v ukrepu 1.2 – mreže
pobratenih mest. Gre za projekt na temo vključevanja prebivalcev z invalidnostmi, v njem pa bi
sodelovali tudi lokalni odločevalci iz partnerskih občin. Cilj projekta je razviti akcijske načrte za
implementacijo Konvencije ZN o pravicah invalidov. Partnerji bi delali na specifični temi – pot k
Evropi brez ovir. K sodelovanju so vabljeni predvsem množitelji (predstavniki klubov in združenj),
aktivni na področju invalidnosti ter strokovnjaki s tega področja. Več informacij o projektu lahko
najdete tukaj ali na naslovu pwehner@szwolfen.de, andreas@szwolfen.de.

OBČINA KUMANOVO IŠČE PARTNERJE ZA PRIJAVO PROJEKTOV V
PROGRAM EZD
Občina Kumanovo iz Makedonije išče projektne partnerje iz programskih držav Evropa za državljane,
s katerimi bi lahko skupaj osnovali projekte za prijavo v program Evropa za državljane. Gre za občino
z 105.484 prebivalci, 35 km oddaljeno od prestolnice Skopje. Če bi radi navezali stike s to občino, se
obrnite na arsovska@msn.com.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
SODELOVANJE NA PODROČJU DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Državni Svet RS organizira posvet z naslovom »Sodelovanje na področju duševnega zdravja v
Sloveniji« - ustanovitev nacionalne platforme na področju duševnega zdravja v Sloveniji, ki bo v
dvorani Državnega sveta potekal v ponedeljek, 10. septembra od 9. ure naprej.

20.09. / ZELENA PRORAČUNSKA REFORMA KOT MEHANIZEM
IZHODA IZ KRIZE
Vabimo vas na mednarodni posvet Zelena proračunska reforma kot mehanizem izhoda iz krize, ki b
potekal 20. septembra 2012 od 9. do 13. ure v prostorih Ekonomske fakultete Ljubljana, soba P-207,
Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana.
Sporočilo zelene proračunske reforme je kratko in jedrnato: obdavčiti, kar je nezaželeno, ne, kar je
zaželeno. (Tax bads, not goods!). Z drugimi besedami: povišati davke na porabo virov in izpuste in
znižati davke na delo. Na posvetu bomo osvetlili priložnosti, ki jih Sloveniji prinaša zelena
proračunska reforma, pri čemer želimo preseči zgolj teoretične razprave. Združili bomo domače in
tuje strokovnjake, ki bodo predstavili specifične reforme in možnosti za implementacijo. Povezali smo
se z vodilnimi strokovnjaki na tem področju: Green Budget Europe, evropsko platformo za zeleno
javnofinančno reformo. Vabilo s programom najdete tukaj. Kotizacije ni! Prijavite se lahko do 19.
septembra preko spletne prijavnice. Dodatne informacije na 05 907 13 34 in nina.tome@umanotera.org.
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24.09. / 6. EVROPSKA KONFERENCA PODONAVSKIH MEST IN REGIJ "START ME UP"
Vabimo vas na 6. evropsko konferenco podonavskih mest in regij poimenovano START ME UP, ki bo
na Dunaju, 24. in 25. septembra v dunajski mestni hiši. Strategija EU za podonavsko regijo, ki jo je
sprejel Evropski svet sredi leta 2011 je sedaj v fazi izvajanja. Strategija je spodbudila razne aktivnosti
in sodelovanja, s ciljem trajnostnega učinka, ne le na politični ravni, ampak tudi v gospodarstvu in
družbi ter na vsem, kar vpliva na življenje v Podonavski regiji. Konferenca START ME UP je
posvečena komunikacijskim strategijam in ukrepom za mobilizacijo, ki se uporabljajo za
preoblikovanje Strategije EU za podonavsko regijo v pobudo, ki uživa široko podporo v celotni
družbi… več tukaj. Kotizacije ni, prijavite pa se lahko na: www.danubestrategy.at.

NOVICE DRUGIH
OSEMNAJSTA ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
V osemnajsti številki vestnika KPK se Komisija ukvarja z vprašanjem odgovornega in transparentnega
upravljanja državnega premoženja – tudi v luči zaključenih postopkov komisije v zvezi z družbama
Nova KBM in Telekom Slovenije ter nastajajočega državnega holdinga; komisija je pripravljavcem
zakona že posredovala svoje pripombe oziroma konkretne predloge sistemskih protikorupcijskih
varovalk in pri tem naletela na pozitiven odziv.
Izvedeli boste še več o aktualnem domačem in tujem dogajanju na področju boja proti korupciji,
aktivnostih komisije ter mednarodnih organizacij - med drugim o novem ustvarjalnem natečaju
komisije za osnovne šole in o sestanku delovne skupine UNODC za preprečevanje korupcije, ki je
potekal na Dunaju.

VESTNIK KPK - ŠTEVILKA SEDEMNAJST
V sedemnajsti številki je osrednja tema kodekse etike – zakaj jih sprejeti, kaj zapisati vanje, predvsem
pa, kako jih uporabiti in uveljaviti v praksi – da ne bodo le »mrtva črka na papirju«.
Kot vedno, vas protikorupcijska komisija obvešča o aktualnem domačem dogajanju, med drugim o
načrtih integritete, izobraževanju za nadzorne in poslovodne organe državnih družb o nasprotju
interesov, ki ga je komisija izvedla v sodelovanju z AUKN, ter ugotovitvah v konkretnem primeru.

OBJAVLJENE PREDNOSTNE NALOGE ZA PROGRAM EVROPA ZA
DRŽAVLJANE ZA 2013
Evropska komisija je sprejela delovni načrt za program Evropa za državljane leto 2013. Prednostne
naloge za leto 2013 se bodo osredotočale na prispevanje k doseganju ciljev Evropskega leta
državljanov 2013 z ozaveščanjem o vrednotah in pravicah državljanov Evropske unije in priložnostih,
ki jih ponuja EU in spodbujanjem participacije državljanov v demokratično življenje v EU.
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Program bo tako podpiral promocijo evropskega državljanstva in demokracije, razvoj razumevanja
EU, njenih vrednot in kaj prinaša državljanom v vsakodnevnem življenju in na drugi strani
opolnomočenje državljanov za prevzemanje polne vloge v demokratičnem življenju v EU. Delovni
načrt najdete tukaj.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
IZBOLJŠANA PRAVILA O ZBIRANJU ELEKTRIČNIH IN ELEKTRONSKIH
ODPADKOV
S 13.8.2012 so začela veljati izboljšana pravila o zbiranju električnih in elektronskih odpadkov ter
ravnanju z njimi. Od leta 2016 naprej bodo morale države članice zagotoviti, da bo zbranih 45 %
električne in elektronske opreme, prodane v posamezni državi. Od leta 2019 naprej se bo stopnja
zbiranja dvignila na 65 % prodane električne in elektronske opreme ali 85 % ustvarjenih električnih in
elektronskih odpadkov. Po letu 2018 bodo nova pravila veljala na vso električno in elektronsko
opremo. Države se bodo lahko tudi bolj učinkovito spopadle z nezakonitim izvozom odpadkov. Nova
direktiva bo izvoznike obvezala, da preizkusijo delovanje opreme ter predložijo dokumente o naravi
pošiljk, ki bi lahko bile nezakonite.
Električni in elektronski odpadki (t. j. odpadna električna in elektronska oprema ali OEEO) so eden
izmed najhitreje rastočih tokov odpadkov. Sistematično zbiranje in ustrezno ravnanje sta predpogoja
za recikliranje materialov, kot so zlato, srebro, baker in redke kovine, ki se uporabljajo v televizorjih,
prenosnih računalnikih in prenosnih telefonih. Trenutno se le ena tretjina električnih in elektronskih
odpadkov (OEEO) v EU zbira ločeno znotraj dokumentiranega sistema. V EU je letno ustvarjenih
približno 10 milijon ton OEEO, stopnja zbiranja v EU pa je trenutno 4 kg OEEO na osebo ali približno
2 milijona ton na leto. Do leta 2020 se bo po ocenah obseg OEEO povečal na 12 milijonov ton. Končni
cilj nove direktive, ambicioznih 85 % vse ustvarjene OEEO, je zagotoviti, da se bo v letu 2020 v EU
ločeno zbralo približno 10 milijonov ton ali okrog 20 kg na osebo.
Države članice bodo morale obstoječo zakonodajo o OEEO uskladiti z novo direktivo in novimi cilji
najpozneje do 14. februarja 2014. Potrošniki bodo lahko vrnili majhne električne in elektronske
odpadke v večjih maloprodajnih trgovinah, razen če se dokaže, da so obstoječe alternativne sheme
vsaj enako učinkovite. (Vir: EK)

POZIV ČLANICAM K UKREPANJU NA PODROČJU OPISMENJEVANJA
Evropska unija mora prenoviti svoj pristop v boju proti nepismenosti, je ugotovila strokovna skupina
na visoki ravni, ki jo je evropska komisarka Androulla Vassiliou ustanovila za reševanje tega
vprašanja. Petina petnajstletnikov in skoraj 75 milijonov odraslih ne obvladajo osnov branja in pisanja,
zaradi česar težko najdejo službo, grozita pa jim tudi revščina in socialna izključenost. Predsednica
strokovne skupine, nizozemska princesa Laurentien, ki je dolgoletna borka na tem področju, je
poročilo opisala kot „opozorilo o krizi, ki zadeva vse evropske države“. Poročilo na 80 straneh vsebuje
sveženj priporočil, od nasvetov staršem za ustvarjanje kulture branja za zabavo skupaj z otroki,
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umeščanja knjižnic v neobičajna okolja, kot so nakupovalna središča, do tega, da bi bilo treba k
učiteljskemu poklicu pritegniti več moških, da bi bili vzorniki fantom, ki berejo veliko manj kot
dekleta. Poročilo vsebuje tudi priporočila glede na starost ter poziva k brezplačni in kakovostni
predšolski vzgoji in izobraževanju za vse, večjemu številu osnovnošolskih učiteljev, specializiranih za
branje, spremembi odnosa do disleksije s pojasnilom, da se ob ustrezni pomoči skoraj vsak otrok lahko
nauči brati, pa tudi k bolj raznolikim možnostim učenja za odrasle, zlasti na delovnem mestu. (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)

POZIV ČLANICAM K PRIZNAVANJU SPRETNOSTI, PRIDOBLJENIH
ZUNAJ ŠOLE IN UNIVERZE
Evropska komisija je v okviru strategije za delovna mesta in gospodarsko rast sprožila pobudo za
priznavanje spretnosti in kompetenc, pridobljenih zunaj šole ali univerze. Komisija želi ustvariti več
zaposlitvenih možnosti zlasti za mlade brezposelne in osebe z malo formalnih kvalifikacij, denimo
starejše in nizkokvalificirane delavce. Poleg tega je namen predloga izboljšati dostop do
visokošolskega izobraževanja, zlasti za starejše študente.
Komisija s tem priporočilom poziva države članice, naj do leta 2015 vzpostavijo nacionalne sisteme za
potrjevanje neformalnega in priložnostnega učenja (opredelitve so v razdelku Ozadje). Državljani
bodo tako lahko pridobili polno ali delno kvalifikacijo na podlagi spretnosti in kompetenc,
pridobljenih zunaj sistema formalnega izobraževanja. Trenutno imajo samo Finska, Francija,
Luksemburg in Nizozemska izdelane celovite sisteme za potrjevanje neformalnega in priložnostnega
učenja. Predlog priporočila Sveta o potrjevanju neformalnega in priložnostnega učenja ( Vir: Obvestila
za javnost EU, JV)

FINANCIRANJE EVROPSKEGA SKLADA ZA PRILAGODITEV
GLOBALIZACIJI
V skladu s poročilom, ki ga je sprejela Evropska komisija, je leta 2011 pomoč za iskanje novih
zaposlitvenih možnosti iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) prejelo več kot 21
000 delavcev, ki so bili odpuščeni zaradi gospodarske krize in posledic globalizacije. S sredstvi ESPG v
skupni višini 128 milijonov evrov se je leta 2011 tem delavcev pomagalo v dvanajstih državah članicah
(v Avstriji, Belgiji, na Češkem, Danskem, v Franciji, Nemčiji, Grčiji, na Irskem, v Italiji, na
Nizozemskem, Poljskem in Portugalskem). Peto letno poročilo o dejavnostih in rezultatih ESPG kaže,
da so se prispevki iz ESPG za države članice leta 2011 povišali za 50 % v primerjavi s predhodnim
letom. Evropski parlament in Svet Evropske unije sta v letu 2011 sprejela 22 sklepov za izplačilo
sredstev ESPG. Češka in Grčija sta leta 2011 podporo iz ESPG prejeli prvič.
Podpora je bila odobrena za sofinanciranje ukrepov aktivne politike trga dela, ki jih je za delavce
predlagalo in organiziralo dvanajst držav članic, in sicer v 24-mesečnem obdobju od datuma vložitve
vloge. ESPG je zagotovil sofinanciranje ukrepov v višini 65 %, iz nacionalnih virov pa se je financiralo
preostalih 35 %. Konkretni ukrepi za iskalce zaposlitve so vključevali intenzivno individualno pomoč
pri iskanju zaposlitve, različne oblike poklicnega usposabljanja, dokvalifikacijo ter preusposabljanje,
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začasne spodbude in nadomestila v času trajanja ukrepov ter druge vrste podpore, kot so pomoč pri
ustanavljanju podjetij in javni programi za zaposlovanje. Več informacij >>>MEMO/12/639. (Vir:
Obvestila za javnost EU, JV)

V 50 DRŽAVAH NA OGLED REDKO DOSTOPNI SPOMENIKI
V sklopu dnevov evropske kulturne dediščine, ki se septembra vsako leto odvijajo v 50 državah po
Evropi, bo v prihajajočem mesecu brezplačno na ogled na tisoče kulturnih spomenikov, ki so redko
dostopni javnosti. Po pričakovanjih bo spomenike obiskalo in se posebnih dogodkov udeležilo več kot
20 milijonov ljudi.
Letos bo javnost lahko izbirala med najrazličnejšimi spomeniki in prireditvami. V Franciji bo na
primer na ogled „skrita dediščina“, redko videna ali nepričakovana dediščina, ki se skriva v zidovih,
podzemlju ali pokrajini, v Leedsu si bodo obiskovalci lahko ogledali arhiv britanske trgovske verige
Marks & Spencer, znane po spodnjem perilu in sendvičih, v Nemčiji bodo na ogled najrazličnejši
primerki ljubezni do lesa od neolitika dalje, v Bruslju pa bo pod skupnim naslovom „Umetnost
gradnje“ v ospredju tehnični napredek, ki je omogočil razvoj arhitekture. Številne države organizirajo
tudi skupne dogodke, ki poudarjajo evropsko razsežnost pobude. Španija, Ukrajina, Moldavija in
Gruzija so na primer ustvarile spletno mesto, ki bo povezalo vinske muzeje po vsej Evropi. Nekdanja
jugoslovanska republika Makedonija, Slovenija, Francija in Belgija pa skupaj pripravljajo mladinsko
izmenjavo in izobraževalni dogodek na temo kulturne dediščine. Hkrati v 21 evropskih državah
poteka fotografski natečaj „Wiki loves monuments“, ki javnost spodbuja k odkrivanju kulturnega,
zgodovinskega in znanstvenega pomena svoje soseščine. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)
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