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NOVIČKE SOS
NA SEJMU LOKALNE SAMOUPRAVE V RIJEKI TUDI SLOVENSKE
OBČINE
Med 25 in 27. septembrom je v Reki na Hrvaškem potekal
sejem lokalne samouprave JV Evrope. Tema sejma
NEXPO 2013 je bila evropska integracija. Sejem je nudil
priložnost

lokalnim

oblastem,

da

se

sestanejo

s

predstavniki lokalne samouprave in poslovnega sektorja
ter je tako omogočal privabljanje potencialnih vlagateljev
za

občinske

projekte

na

področju

energetske

učinkovitosti in obnovljivih virov energije. V Športnem
centru Zamet v Reki je sodelovalo več kot 500
predstavnikov lokalnih oblasti iz JV Evrope. Na sejmu so bili med drugim tudi podpredsednik
Evropskega parlamenta, direktor IPA ter predstavniki DG Enlargement. Sejem NEXPO 2013 je tokrat
bil izjemnega pomena tudi za slovenske lokalne skupnosti, saj je svoj enoletni mandat kot predsednik
organizacije NALAS nastopil prvič v zgodovini te organizacije predstavnik slovenske lokalne
skupnosti, gospod Anton Peršak, župan občine Trzin.
Uvod v sejem je nudila konferenca z naslovom Pot v EU integracijo - premagovanje ovir, uresničitev
potencialov, ki je potekala 25. Septembra v kulturnem domu Susak in so se je udeležili tudi slovenski
župani, prav tako pa so izkoristili priložnost srečanj tudi v kavarni županov, ki je posebej za ta namen
nastala na sejmišču in je nudila možnost za spoznavanje in osebne pogovore ter sklepanje novih
partnerstev v regiji.
Na samem sejmu so se predstavile tudi slovenske občine pod okriljem stojnic Skupnosti občin
Slovenije. Skupaj smo predstavljali uspešne projekte občin, naravne in kulturne znamenitosti,
turistični potencial Slovenije kot celote, sekretariat SOS pa je predstavljal projekt Covenant CapaCITY
in Slovensko pisateljsko pot. Predstavitev smo popestrili tudi z video prispevki slovenskih občin.
Skupnost občin Slovenije se je javnosti tudi predstavila z delavnico z naslovom Ustvari si svojo
prihodnost, preko katere smo predstavnikom občin želeli približati moderne alternativne modele
zaposlovanja predvsem mlade populacije v občinah.
Na sejmu je potekala med drugim tudi platforma za iskanje partnerstev, katero so tako občine kot
podjetja s pridom izkoristili za vzpostavitev novih sodelovanj in idej. (bh)

NADALJEVANJE POGAJANJ O UVEDBI DAVKA NA NEPREMIČNINE
Na sestanku pri ministru za finance dr. Urošu Čufarju je bilo dogovorjeno, da se v ožji sestavi sestane
ponovno in gre skozi posamezne člene. Navkljub dejstvu, da so občine še naprej vztrajale na predlogu
ohranitve NUSZ, pa je postalo jasno, da se bo uvedba davka na nepremičnine zgodila. Predlagane
rešitve v zakonu bi lahko povzročile dolgoročno škodo , v izogib temu je Skupnost občin Slovenija
pripravila nekaj amandmajskih predlogov za spremembo predlaganih rešitev in temu naj bi bil med
drugim namenjen tudi nov usklajevalni sestanek.
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V četrtek, 26.9.2013 se je pred nadaljevanjem pogajanj za predlog zakona o davku na nepremičnine
sestala ožja delovna skupina in pripravila amandmajske predloge k predlogu zakona o davku na
nepremičnine. Osnova priprave predlogov je bil predlog, ki ga je pripravil SOS in je temeljil na nekaj
ključnih premisah: občine morajo ohraniti možnost vodenja zemljiške politike, večina davka pripada
občinam, v 3 letnem prehodnem obdobju si lahko občine in država prihodke od davka delita 50/50, v
prehodnem obdobju 3 let morajo občine zadržati enako višino prejetega davka, v tem času pa se
opravi tudi potrebna evalvacija sistema in pripravijo ukrepi (po potrebi), ki bodo uravnotežili finance
občin. Na sestanku je bilo dodanih še nekaj predlogov in sistemskih korektur.
Državna sekretarka na Ministrstvu za finance, Mateja Vraničar je na začetku sestanka ponovno
predstavila predloge za financiranje občin v letu 2014 in 2015. Po predlogu proračuna naj bi občine v
letu 2014 prejele enak znesek povprečnine in 2% sredstev za financiranje investicij po 21. Členu ZFO.
V primeru, da bi bila sredstva iz 21. člena prenizka, glede na že podpisane pogodbe o pričetku
investicij, bo ministrstvo zagotovilo ta sredstva. Za leto 2015 pa je ministrstvo predlagalo občinam ali
znižanje višine povprečnine ali ukinitev financiranja investicij po 21. členu ZFO. Predstavniki SOS
smo opozorili, da ponudba ali - ali ne vzdrži, saj so občine glede na svojo različnost tudi različno
prizadete, če se zniža ena ali druga postavka. Predvsem pa, da so občine v teh nekaj letih nenehno na
udaru nižanja sredstev in navkljub sklepu Vlade RS ta ni bila zmožna pripraviti ustrezna znižanja
stroškov občin, glede na nenehna nižanja prejetih sredstev. Dogovor sestanka je tako bil, da se pozove
pristojno Ministrstvo za notranje zadeve, ki naj pripravljeno verzijo zakona za uravnoteženje javnih
financ občin posreduje združenjem in prične potrebne postopke za sprejem tega zakona ter, da se
bodo tekom zakonodajnega postopka v državnem zboru določila proračuna o financiranju občin v
letu 2015 tekom zakonodajnega postopka še naprej usklajevala.
Predstavili smo tudi amandmajske predloge z predlogu zakona o davku na nepremičnine in nekatere
od njih tudi uskladili. Na strani ministrstva je bila izražena pripravljenost za upoštevanje nekaj
ključnih predlogov (zemljiška politika, podaljšanje prehodnega obdobja,…), delitev pobranih davkov
pa bo odvisna od nadaljnjih postopkov ter razmislekov, ki so širši od samega davka na nepremičnine.
(JV)

PREDSEDNIK IN PODPREDSEDNIK SOS NA 3. PROBLEMSKI
KONFERENCI KOMUNALNEGA GOSPODARSTVA
19. in 20.9.2013 je v Podčetrtku potekala že 3. Problemska
konferenca komunalnega gospodarstva, katere sta se udeležila
tudi predsednik in podpredsednik SOS. Letošnja problemska
konferenca

je

bila

osredotočena

predvsem

na

učinkovito

zagotavljanje komunalnih storitev v Sloveniji ter iskanjem načinov
za izboljšave. Gosti konference so bili snovalci lokalne in
komunalne politike, številni ugledni domači in tuji strokovnjaki ter
predstavniki občin in komunalnih podjetij. Na konferenci je
predsednik SOS, dr. Ivan Žagar prisotnim predstavil pogled občin
na organiziranost in zagotavljanje stroškovno učinkovitega
izvajanja komunalnih storitev, gospod Leo Kremžar pa je
sodeloval na okrogli mizi Optimizacija komunalne dejavnosti kako sistemsko zagotoviti učinkovito organiziranost in izvajanje komunalnih storitev.
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OKREPITEV SODELOVANJA Z AVSTRIJO
V tem tednu smo občinam posredovali prošnjo Ministrstva za zunanje zadeve, da občine posredujejo
pobude za okrepitev sosednja med Slovenijo in avstrijskima zveznima deželama Koroško in Štajersko.
Ministrstvo bi želelo izvedeti konkretna področja, kjer so občine zainteresirane za poglobitev
sodelovanja, konkretne projekte, ki že potekajo ter morebiten interes za njihovo nadaljevanje,
nadgradnjo ali zagon novih projektov ter način njihovega financiranja, prav tako pa jih zanimajo
morebitni problemi, ki se pojavljajo v sodelovanju z zveznima deželama Koroško in Štajersko. Zapišite
prosim tudi področja ali projekte, kjer bi lahko dosegli večje učinke prav z poglobitvijo sodelovanja.
Glede na zaprošene podatke vas prosimo, da nam sporočite vaše predloge za poglobljen interes do
srede, 9.10.2013 na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si, da jih bomo lahko v enotni obliki
posredovali ministrstvu. (bh)

UDELEŽBA NA PRVEM EVROPSKEM FORUMU REGIONALNIH IN
LOKALNIH MLADINSKIH SVETOV
Med 10. in 14. septembrom se je Simon Vrbanič, predstavnik Skupnosti občin Slovenije ter lokalnih
mladinskih svetov, udeležil prvega Evropskega foruma regionalnih in lokalnih mladinskih svetov v
turški prestolnici Ankara. Organizacija dogodka je potekala pod pokroviteljstvom Sveta Evrope v
okviru Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti, organizacije Cojep international ter druženja
evropskih regij (AER).
Namen foruma je bil skupaj s predstavniki 47 držav članic Sveta Evrope ter strokovnjaki s področja
lokalne in regionalne politike vzpostaviti novo strukturo na evropski ravni, z namenom izboljšanja
participacije mladih ter nudenje podpore delovanja regionalnih in lokalnih mladinskih svetov.
V okviru plenarnega zasedanja so sprejeli končno deklaracijo, ki odgovarja na izzive participacije
mladih, spodbuja procese demokratičnega odločanja ter aktivno državljanstvo med mladimi. V prvi
četrtini leta 2014 je predvidena vzpostavitev sekretariata, ki bo skrbel za izvedbo nadaljnjih aktivnosti
ter za implementacijo novonastale deklaracije. Konec leta 2014 bo ponovno srečanje na drugem
evropskem forumu, in sicer z nalogo izvolitve predstavnikov novonastale organizacije (Simon
Vrbanič, predsednik Mladinskega sveta Gornja Radgona).

PROJEKT SIMBIOZA POVEZUJE GENERACIJE
Simbioza je vseslovenski prostovoljski projekt, ki ga podpira tudi Skupnost občin Slovenije in že od
leta 2011 na brezplačnih delavnicah osnovne uporabe računalnika in mobilne telefonije povezuje
različne generacije. Osnovno poslanstvo Simbioze je sodelovanje in prenos znanja med generacijami
ter spodbujanje vseživljenjskega učenja. Cilj projekta je dvig računalniške pismenosti in zanimanje za
učenje e-veščin med starejšimi. Po drugi strani pa med mladimi promovira vrednote prostovoljstva,
odgovornosti in krepi proaktiven odnos do družbe in lastne prihodnosti.
Letos bodo delavnice potekale med 21. in 25. oktobrom, prijave tako za udeležence delavnic kot tudi
za prostovoljce, ki bi želeli na delavnicah pomagati učiti starejše, pa so že odprte. Prijave so možne
preko spletne strani www.simbioza.eu, telefonske številke 040 940 888, Si.mobilovih prodajnih mestih
po vsej Sloveniji.
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Veseli nas, da se je tako veliko občin odločilo podpreti projekt. Tukaj lahko pogledate katere občine
projekt podpirajo. (bh)

PREDSTAVLJAMO OBČINE
OBČINA HODOŠ
Uradno je Občina Hodoš začela delovati s 1. januarjem 1999. Leži na skrajnem severovzhodu
Slovenije, v Prekmurju na Goričkem, na površini 18,10 km2 in spada med najmanjše slovenske občine,
saj šteje le 340 prebivalcev. Občina ima dve naselji: Hodoš in Krplivnik ter Domaföld zaselek
Krplivnika. Je narodnostno mešano območje, s pripadniki slovenske in madžarske narodnosti.
Čeprav je najmanjša občina, je v letih delovanja uspela zgraditi močno infrastrukturo za potrebe
občanov.
V prvem letu delovanja občine so se zavzemali predvsem za ureditev tistih zadev, ki so bile še odprte
iz občine Hodoš – Šalovci (cestna infrastruktura). Vzdrževali in urejali so pokopališča, gozdne ceste
ter tekoče urejali in vzdrževali objekte. V tem letu so tudi uredili zemljišča in sanacije melioracij v
dolini Dolenjskega potoka. Uredili so okolico vodovodnega zajetja. Izdelali so tudi načrt za adaptacijo
Osnovne šole in vrtca na Hodošu ter naročili izdelavo načrta za dom starejših občanov. Nabaviti je
bilo potrebno osnovna sredstva za nujno poslovanje občine, saj so bili prostori, kjer je sedež občine,
prazni. Z delno urejeno delitveno bilanco z Občino Šalovci, so lahko prešli na samostojno financiranje
s 1.12.1999. V prvi vrsti so si začrtali izgradnjo kanalizacijskega omrežja za naselje Hodoš, izdelati
projekt vodovodnega omrežja za celotno občino ter projekt za zaščito vodnih virov.
Začeli so z dozidavo mrliške vežice na Krplivniku, priklopom elektrike in položitvijo vodovodnih
cevi, nato nadaljevali s postavitvijo avtobusnih čakalnic Hodoš II,III ter pozdravnih panojev,
vzdrževanjem občinskih cest, javnih poti in gozdnih cest, modernizacijo ceste Domaföld in Krplivnik
v dolžini 1730 m, začeli z adaptacijo in dozidavo kulturnega doma Hodoš z garažami za gasilce,
nadaljevali s pridobitvijo lastništva za nogometno igrišče, ureditivijo ograj na igrišču in delno
ureditvijo slačilnice, izvedbo komasacije Dolenjskega potoka, odkupom gradbene parcele za
morebitno gradnjo stanovanj, nabavo pohištva za posamezna društva in stolov za vaške dvorane,
položitvijo kabla za ulično razsvetljavo ob regionalni cesti, modernizacijo – asfaltiranjem cest do
vsakega gospodinjstva, modernizacijo gozdnih cest – tekočega vzdrževanja, urejanjem in obnovo
nekategoriziranih cest in poti, izgradnjo kanalizacijskega omrežja v naselju Hodoš in čistilne naprave
Hodoš PE 600, novogradnjo mrliške vežice na Domaföldu, asfaltiranjem in navozom cest do vsakega
gospodinjstva, agrooperacijskimi deli ob novi železniški progi in dolini Dolenjskega potoka ter
izvedbo komasacije Hodoš II in III, ureditvijo ograje okrog pokopališča Hodoš, novogradnjo
kulturnega doma Hodoš z gasilskimi garažami ter orodjarno za gasilce z ureditvijo okolice,
rekonstrukcijo šole in vrtca z ureditvijo okolice (postavitev ograje, ureditev vhoda ter nabava
ležalnikov), obnovo gozdne ceste Krplivnik – Vaslik v dolžini 600 m, ureditvijo okolice pri vodnjaku
na Krplivniku, postavitvijo počivališča na Krplivniku, adaptacijo gospodarskega dela muzeja na
Krplivniku, prekritjem strehe ter prizidavo letnega odra za prireditve, odstranitvijo ometa v kletnih
prostorih, pričeli so z zidarskimi in pleskarskimi deli in obnovo fasade, otvoritvijo razstave v kletnih
prostorih o zgodovini vina in žganja ter otvoritvijo dodatne stalne zbirke kmetijskih orodij. Občina je
prav tako odkupila in obnovila vojašnice v sodoben Mladinski dom, preko projekta PHARE »z vidro
do čistejših voda« uredila jezera in vidrine učne poti okrog jezera, postavila učne table, uredila
lastništvo ter izplačilo izpada pridelka in odkup zemljišč, pridobila lastništvo hiše Laco Štefana na
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Krplivniku št. 17, uredila okolico ter izgradnjo EKO objekta, uredila izkop vodnjaka na Krplivniku in
nabavo rezervoarja za pitno vodo, uredila del povezovalne poti med naseljema Kerca in Domaföld,
uredila ograj na pokopališčih Krplivnik in Domaföld, zgradila novo primarno in sekundarno
vodovodno omrežja po celotni občini, porušila staro župnišče in pripravo strešne konstrukcije za dom
starejših, zgradila most čez reko Veliko Krko Hodoš – Domaföld, rekonstruirala cesto R-1 skozi naselje
Hodoš in razširila cesto proti železniški postaji, uredila pločnike in ulično razsvetljavo na spodnjem
Hodošu, rekonstruirala LC Hodoš – Dolenci s pločniki in ulično razsvetljavo skozi naselje Hodoš,
izvedla novogradnjo vaško– gasilskega doma na Krplivniku, kupila kombibus, obnovila vodnjak na
Hodošu (starega 150 let) iz Heliosovega sklada, zgradila kolesarnice in nabavila kolesa za izposojo,
zgradila skladišče za lesne sekance, drvarnice in peči v Mladinskem domu, zagotovila zemljišča in
komunalno urejenost za gradnjo doma starejših, zgradila kolesarsko stezo Hodoš – Mladinski dom,
asfaltirala cestni odsek od novega do starega pokopališča na Hodošu, uredila javne površine s
prizidkom pri igrišču, uredila terase na VVE Hodoš, zgradila novo sodobno mrliško vežico na
Hodošu, uredila VGD Krplivnik s fasado in parkiriščem, zgradila parkirišča pri novem pokopališču,
izvedla komasacijska dela Hodoš III ter izdelala PUP (Prostorsko ureditvenega plana občine).
Kot je razvidno je občina v letih delovanja uspela urediti marsikaj za dobrobit svojih občanov. Iz teh
naštetih investicij so uspeli počrpati približno 1.5 milijonov evropskih sredstev, kar je za malo občino
zelo spodbudno.

OBČINA JURŠINCI
Občina Juršinci se razprostira na površini 3625 ha, v njej živi 2490 občanov. Občina je nastala
29.12.1994 iz celotnega območja KS Juršinci in naselja Hlaponci, ki je prej spadalo pod KS Polenšak.
Ozemlje občine zavzema del vinorodnega gričevja Slovenskih goric na obeh straneh ceste Ptuj Juršinci- Gornja Radgona, ter del Pesniške doline. Po pobočjih ter slemenih ležijo vinogradi. Prebivalci
se pretežno ukvarjajo z vinogradništvom ter sadjarstvom. Zaradi konfiguracije terena ni večjih
kmetijskih kompleksov. Velja pa omeniti, da je na območju občine zelo razvito trsničarstvo in
sadjarstvo, ki nudi visoko kvalitetne pridelke.
Občina Juršinci spada med demografsko ogrožene občine v regiji in v Republiki Sloveniji, saj je
značilno, da je v njej izredno visoka stopnja brezposelnosti aktivnega prebivalstva. Zaradi zavedanja
stanja na področju zaposlitvene politike in izobraževanja je občina Juršinci v preteklih desetih letih
veliko finančnih sredstev in moči namenila prav v razvoj osnovnošolskega izobraževanja ter skrbi za
mladino. Pri tem se je kot prednostno izpostavilo prav družbeno- socialni razvoj mladine in določenih
struktur populacije prebivalstva, kjer se v zadnjih letih z izgradnjo večnamenske dvorane omogočilo,
da se skozi športno rekreativni način življenja lažje premagujejo socialno ekonomske težave
prebivalstva.
Posebej smo ponosni na skokoviti razvoj občine, ki se kaže v porastu natalitete, saj se dnevno trudimo
pri ustvarjanju kvalitetnih bivalnih pogojev. Po analizi RTV Slovenije je bila občina Juršinci v lanskem
letu, med vsemi občinami po selitvenem prirastu na tretjem mestu. V 18 letih občine se je obnovilo in
asfaltiralo več kot 50 km občinskih cest. Izvedene so bile investicije v gradnjo vrtca (l. 2003 ga je
obiskovalo 14 otrok, danes ga obiskuje 106 otroci), osnovno šolo, večnamensko dvorano, zdravstveni
dom, večnamenski kulturni center, vaške domove, trgovino in pošto (občina je sodelovala pri obnovi
trgovine in izgradnji nove Pošte z logističnimi aktivnostmi) , z vidika ustvarjanja bivalnih pogojev so
to ravno tisti projekti, ki so omogočili osnovni standard življenja na podeželju. V obdobju zadnjih let
občina vlaga v okoljsko infrastrukturo, ob tem pa se na območju naselja Juršinci zgradilo tudi
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“medgeneracijsko središče”, enota Doma za upokojence Ptuj, kjer se zagotovlja oskrba 56 starejšim
občanom naše in sosedenjih občin.
Vlaganje finančnih sredstev v obdobju samostojnosti občine je pustilo pozitivne sledi tudi na področju
razvoja lokalnega turizma. Zavedanje o pomembnosti turističnega razvoja regije in države želi tudi
Občina Juršinci popotnikom in kolesarjem ponuditi največje zadovoljstvo ob spoznavanju krajev in
vasi v občini. Ob čudovitih podobah narave boste v Juršincih uživali, ko boste obiskali muzej
največjega slovenskega izumitelja Janezu Puha, ki se nahaja v idilični »cimprači«, v kraju Sakušak, kjer
se je slednji rodil. Ne daleč stran od muzeja se na nadmorski višini 352 metrov nahaja »razredni stolp
na Gomili«, s katerega je moč videti celotne Slovenske gorice, Ptujsko polje vse do Pohorja.
V Juršinci se turisti lahko sprehodijo po poteh ob številnih ribnikih, kjer se nahaja tudi zaščiteno
območje rastišč močvirskega tulipana, sprehajalci ob ribnikih se lahko okrepčajo z ribami ali
gibanicami na turistični kmetiji Amur, tod pa boste se seznanili tudi z domačijo velikega jezikoslovec
dr. Anton Slodnjak, o čemer priča tudi spominska plošča iz leta 1983. Dr. Anton Slodnjak je bil
literarni zgodovinar, kritik in pripovednik, ki se je rodil prav na tej kmetiji.
V kratkem opisu življenja in delovanja samostojne Občine Juršinci so evidentni rezultati razvoja, ki
opravičujejo obstoj občine z manj kot 5000 prebivalci. Z velikim spoštovanjem in ponosom poudarjajo,
da smo tudi občani Občine Juršinci, ki živijo nekje na obrobju naše države, ponosni Slovenci, ki se radi
identificirajo z razvojem in uspehi »velikih mest«, z kulturnim razvojem in športnimi uspehi v državi.
Želijo le, da partnerji in predstavniki »velikih mest« in »oblastniki« razumejo njihove potrebe po
razvoju in zagotavljanju kvalitetnih pogojev bivanja na podeželju.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
NOVELA ZAKONA O GOSPODARSKIH DRUŽBAH (ZGD-1H)
V četrtek, 26. septembra je Državni zbor RS na redni seji izglasoval novelo zakona o gospodarskih
družbah (ZGD-1H). Cilj zakona je preseči nejasnosti in težave pri registraciji gospodarskih družb in
samostojnih podjetnikov, ki so se pojavile po odločbi Ustavnega sodišča maja 2013, pohitriti postopke
registracije gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov, omejiti ustanavljanje družb in
samostojnih podjetnikov s strani poslovno nepoštenih fizičnih in pravnih oseb na bolj učinkovit način,
razbremeniti registrske organe in upravljavce evidenc in povečati stopnjo zaupanja v poslovna
razmerja in pravni promet.
Več o noveli zakona najdete tukaj.

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVAH ZAKONA O VODAH
Vlada Republike Slovenije je na 57 dopisni seji sprejela in poslala v obravnavo Državnemu zboru
Republike Slovenije Besedilo Predloga zakona o dopolnitvah Zakona o vodah.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
1.10. / POSVET: ALI POTREBUJEMO OBČINE
Vabimo vas k udeležbi na posvetu z naslovom ALI POTREBUJEMO OBČINE, ki bo v torek, 1.10.2013
ob 9.00 uri v prostorih parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana. Govorci na posvetu bodo:
Dr. Ivan Žagar, predsednik SOS
Robert Smrdelj, predsednik ZOS
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Jernej Verbič, predsednik Komisije DS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
Dr. Stane Vlaj, univerzitetni profesor in strokovnjak za lokalno samoupravo
Prof. dr. Ciril Ribičič, nekdanji ustavni sodnik
Dr. Vilma Milunovič, strokovnjakinja za finančna vprašanja lokalne samouprave
Prosimo vas, da vašo udeležbo sporočite na naslov tjasa.krenn@ds-rs.si ali telefonsko na 01 478 97 99.
Vabilo

1.10. / SEJA GLAVNEGA ODBORA SOS
V torek 01. oktobra 2013, s pričetkom ob predvidoma 12.00 uri (oz. po zaključku posveta DS – Ali
potrebujemo občine?), bo v sejni sobi 209, v prostorih parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana potekala seja
Glavnega odbora SOS.

3.10. / SESTANEK NA TEMO POGREBNE DEJAVNOSTI
V sekretariatu SOS smo prejeli vabilo na sestanek z MGRT glede priprave novega zakona o
pokopališki in pogrebni dejavnosti. Sestanek bo v četrtek, 3. oktobra 2013 ob 10.00 uri v prostorih
MGRT.

23.10. / DDV V OBČINAH
Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet na temo davka na dodano vrednost v občinah, na
katerem bosta predavali gospa Aleksandra Heinzer in gospa Nina Klobučarič, strokovnjakinji s
področja davka na dodano vrednost. Delovni posvet bo potekal v sredo, 23.10.2013 ob 10.00 uri v
Austria Trend Hotelu, Dunajska cesta 154, Ljubljana.
Podrobnejši program in vsebino posveta ter prijavnico na posvet najdete tukaj: vabilo, prijavnica.
Vaše prijave na posvet zbiramo do ponedeljka, 21.10.2013, pošljite po faksu: 02 234 15 03, ali skenirane
po e-pošti metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska 1, 2000
Maribor.
Veselimo se vaše udeležbe!

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
3.10. / REGIJSKI STROKOVNI POSVET O NAČRTNI KULTURNOUMETNOSTNI VZGOJI V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Zavod Republike Slovenije za šolstvo (ZRSŠ), Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ),
Ministrstvo za kulturo (MK) in Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) vabijo na
celodnevni regijski posvet Kako s kulturo izboljšamo otrokov in mladostnikov vsakdan, ki bo v 3.
oktobra 2013 v Kinu Udarnik Maribor (Grajski trg 1, 2000 Maribor). Vabilo in program.
Namen posveta je:
predstaviti učinke in pomen načrtne kulturno-umetnostne vzgoje ter tesnejšega sodelovanja
med vzgojno-izobraževalnimi zavodi, kulturnimi ustanovami/ umetniki in lokalnimi
skupnostmi,
prikazati uspešne primere tovrstnega sodelovanja in mreženja,
navezati se na prvi nacionalni Teden kulturne dediščine, ki časovno sovpada s posvetom,
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na delavnicah najti odgovore na odprta vprašanja v zvezi s tematiko, saj se bodo posveta
aktivno udeležili predstavniki vzgojno-izobraževalnih zavodov, kulturnih ustanov in
lokalnih skupnosti iz navedenih regij.
Ker je število udeležencev omejeno, se je potrebno prijaviti čim prej. Prijave so odprte od 6.9.2013 do
27.9.2013 na spletnem naslovu: http://www.zrss.si/prijava/kultura.asp. Kotizacije ni!

7. 10. / PRIHODNOST EVROPSKIH REGIJ IN MEST
Vljudno vabljeni na javni posvet EU Si ti: Prihodnost evropskih regij in mest, ki bo v Ljubljani, 7.
oktobra 2013, ob 10.00 uri, v Mestnem muzeju Ljubljana. Z javnim posvetom na aktualne evropske
vsebine bomo obeležili »Evropski teden regij in mest«. Javni posvet organiziramo v sklopu
evropskega leta državljanov in na njem bomo izpostavili prihodnje regionalne programe na področju
razvoja evropskih mest in regij. Pri tem se bomo osredotočili na razvojna področja in sicer
zaposlovanje, mobilnost in razvoj malih ter srednje velikih podjetij, saj je evropska regionalna politika
investicijska politika, ki je namenjena zniževanju ekonomskih, socialnih in teritorialnih razlik med
regijami v EU.
Spregovorili bomo o vidiku konkurenčnosti in razvoja občin, o mobilnosti in premerih dobrih praks v
Slovenskih regijah. Na posvetu bodo predstavljeni tudi primeri dobrih praks, pri čemer bo o črpanju
sredstev s strani občin spregovorila predstavnica Skupnosti občin Slovenije, o vlogi evropskih mest pa
bo spregovoril namestnik članice Odbora regij, Anton Kokalj. K aktivni udeležbi na posvetu vabimo
EU državljane in državljanke ter zainteresirano javnost, da poveste svoje mnenje, izkušnje in
predlagate morebitne rešitve za izboljšave regionalne razvojne politike v prihodnosti EU.
Natančen program posveta si lahko ogledate na povezavi.

Udeležba je brezplačna, vendar vas prosimo, da se prijavite preko spletnega obrazca ali na
elektronski naslov prijave@mreza-mama.si in potrdite udeležbo.

09.10. / 1. SREČANJE ŽUPANJ IN ŽUPANOV V OKVIRU MDS ZA
IZVAJANJE CILJEV 5. MINISTRSKE KONFERENCE O OKOLJU IN
ZDRAVJU SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE ZA EVROPO
Ministrstvo za zdravje v imenu Medresorske delovne skupine (MDS) za izvajanje ciljev 5. ministrske
konference Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo o okolju in zdravju, na kateri je bila sprejeta
Parmska deklaracija o okolju in zdravju, vljudno vabi na 1. srečanje županij in županov.
Srečanje bo potekalo v sredo, 09.10.2013 ob 10.00 uri v dvorani Zavoda za zdravstveno zavarovanje
Slovenije (ZZZS), Miklošičeva 24, v Ljubljani. Vabilo Potrditev vaše udeležbe je potrebno poslati do
torka, 01.10.2013 na naslov: gp.mz@gov.si in maruska.strah@gov.si.

15. - 16.10. / KONFERENCA »CYCLING IN CENTRAL AND EASTERN
EUROPEAN CITIES«
Regionalni center za okolje (REC Slovenija) skupaj z ostalimi partnerji projekta Mobile2020 organizira
mednarodno konferenco »Cycling in Central and Eastern European Cities«. Konferenca bo potekala
izključno v angleškem jeziku v Hotelu M, v Ljubljani, 15. in 16. 10. 2013. V prvi vrsti je namenjena
političnim predstavnikom mest, visokim občinskim uradnikom in strokovnjakom, pristojnim za
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prostorsko in prometno načrtovanje, podjetjem s področja upravljanja s prometom in projektiranjem
cestne oz. kolesarske infrastrukture in kolesarskim aktivistom. Udeležba na konferenci je brezplačna,
potrebne pa so predhodne prijave. Več informacij in dostop do registracijskega obrazca na:
http://www.mobile2020.eu/home.html

POSVET - ZAŠČITNI UKREPI IN MONITORING OB JEDRSKI ALI
RADIOLOŠKI NESREČI
URSZR organizira seminar z naslovom Zaščitni ukrepi in monitoring ob jedrski ali radiološki nesreči.
Seminar bo potekal 24. oktobra 2013, v Izobraževalnem centru RS za zaščito in reševanje, Zabrv 12,
1292 Ig. Seminar je namenjen vsem, ki se pri svojem delu ukvarjajo ali srečujejo s to problematiko,
kakor tudi tistim, ki ukrepajo ob jedrskih ali radioloških nesrečah. Udeležba na seminarju je
brezplačna.
Vabilo

Prijave zbirajo na URSZR: gp.dgzr@urszr.si.

25. SEJA VLADE
VLADA DOLOČILA BESEDILO NOVELE ZAKONA O DAVČNEM
POSTOPKU
Vlada Republike Slovenije je na redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o davčnem postopku in ga poslala v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru
Republike Slovenije po rednem postopku.
Sprejetje novele Zakona o davčnem postopku narekuje potreba po spremembi nekaterih rešitev, in
sicer na podlagi spoznanj izvajanja sedanjega sistema.
Cilj predloga zakona je učinkovitost davčnega organa. Z dosego tega cilja se predlagajo dopolnitev
ureditve, ki ureja odmero davka v posebnih primerih, ter spremembe določb o davčnem nadzoru in
davčni izvršbi. Spremembe, ki zagotavljajo pravno varnost zavezancev za davek, ne bodo vplivale na
preglednost davčnega postopka.
Poglavitne rešitve novele zakona so odmera davka od nenapovedanih dohodkov, davčni inšpekcijski
nadzor, davčna izvršba, zadržanje zastaranja, uskladitev v zvezi s spremembo ZPIZ in kazenske
določbe.

PREDLOG ZAKONA O ENAKOSTI ŽENSK IN MOŠKIH
Cilj predlaganega zakona je postaviti pravni okvir za oblikovanje politik, katerih namen je na podlagi
načela nediskriminacije in enakosti spolov zagotoviti enake možnosti in enako obravnavanje žensk in
moških ter enak položaj in vlogo žensk in moških na vseh področjih. V primerjavi z obstoječim
zakonom se spreminja ime zakona z namenom, da je že iz imena zakona razviden cilj, to je enakost
spolov - da so ženske in moški enako prepoznavni, imajo enako moč in so enako udeleženi na vseh
področji javnega in zasebnega življenja.
Poglavitne rešitve predloga zakona so: določitev organa, pristojnega za politiko enakosti žensk in
moških, izrecna navedba direktiv Evropske unije, ki se v okviru vsebine in namena Zakona o enakosti
žensk in moških prenašajo v pravni red Republike Slovenije, opredelitev prepovedi diskriminacije
zaradi spola in povračilnih ukrepov ter dopustnosti različne obravnave, če takšno razlikovanje
upravičuje zakoniti cilj in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in potrebna, jasna in natančna
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opredelitev pojmov, ki so v skladu s pravnim redom Evropske unije in se nanašajo na enakost spolov,
diskriminacijo zaradi spola in sprejetje ukrepov in strategij za zagotavljanje in ustvarjanje enakosti
spolov, opredelitev uporabe splošnih in posebnih ukrepov ter integracije načela enakosti spolov v
politike kot pristope s katerimi pristojni organi uresničujejo cilje zakona, opredelitev nosilcev nalog in
vzpostavitev mehanizmov za izvajanje strategije integracije načela enakosti spolov in učinkovito
izvajanje politike enakosti spolov na vseh področjih, zagotovitev pravne podlage za sprejem
Resolucije o nacionalnem programu za enakost žensk in moških, jasna in natančna opredelitev sankcij
in pristojnosti inšpekcijskih služb ter možnosti sodelovanja nevladnih organizacij kot stranskih
udeležencev oziroma udeleženk v sodnih in upravnih procesih v skladu z zahtevami evropskih
direktiv.
V skladu z zahtevami direktiv zakon zagotavlja pravno varstvo in dokazno breme v primerih
diskriminacije zaradi spola ter opredeljuje sankcije in pristojnosti inšpekcijskih služb. Prav tako
opredeljuje možnost sodelovanja nevladnih organizacij kot stranskih udeležencev oziroma udeleženk
v sodnih in upravnih procesih v skladu z zahtevami evropskih direktiv.

PREDLOGA RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU ZA KULTUR O
2014 – 2017
Vlada Republike Slovenije je določila besedilo predloga Resolucije o nacionalnem programu za
kulturo 2014 – 2017.
Sprejetje Resolucije o nacionalnem programu za kulturo za obdobje 2014-2017 določa Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo. Z nacionalnim programom za kulturo kot dokumentom
razvojnega načrtovanja kulturne politike so opredeljeni: vloga kulture v razvoju Slovenije ter javni
interes zanjo, področja zagotavljanja kulturne dobrine kot javne dobrine, investicije v javno kulturno
infrastrukturo ter cilji, prioritete in ustrezni kazalniki, po katerih se bo merilo njihovo doseganje.
Pri novem modelu tudi ne gre zgolj za iskanje notranjih rezerv kulture, temveč za njeno povezovanje z
drugimi družbenimi sistemi in podsistemi. Program utrjuje navezo z vzgojo in izobraževanjem, gradi
mostove do gospodarstva, govori v jasnih številkah, ko je to potrebno in prvič zares omenja ter
celovito obravnava trg dela v kulturi. Tu ob spoštovanju dogovora med Vlado Republike Slovenije in
sindikati o zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju uvajamo večjo fleksibilnost
zaposlovanja in mobilnost delovne sile, krepimo status samozaposlenih v kulturi ter lajšamo
delovanje nevladnih organizacij in zasebnega sektorja. Na skoraj vseh področjih prioritetno
izpostavljamo pomen večje dostopnosti kakovostnih kulturnih vsebin, kar je ključno ob sicer izjemno
kvalitetni in bogati produkciji slovenske kulture.

IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA ZAKONA O DOLGOTRAJNI
OSKRBI, OSEBNI ASISTENCI IN ZAVAROVANJU ZA D OLGOTRAJNO
OSKRBO
Vlada je naložila Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, da v sodelovanju z
Ministrstvom za zdravje in Ministrstvom za finance ter v sodelovanju z zainteresirano strokovno in
uporabniško javnostjo pristopi k pripravi Predloga zakona o dolgotrajni oskrbi, osebni asistenci in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo, z namenom povečanja socialne varnosti oseb, ki so odvisne od tuje
pomoči in zagotavljanja vzdržnega sistema dolgotrajne oskrbe.
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V Sloveniji nimamo ustrezno urejenega sistema dolgotrajne oskrbe in osebne asistence. Prejemki in
storitve niso povezani v enovit sistem, prav tako ni koordinacije med različnimi službami, zaradi česar
se zmanjšuje kakovost in učinkovitost na tem področju, ter omejuje dostop določenim skupinam
prebivalstva. Večina formalnih storitev se izvaja v institucionalni obliki, med tem ko so storitve
pomoči na domu, preventive, zgodnje rehabilitacije, pa tudi uporaba sodobnih informacijskih
tehnologij precej nerazvite. V prihodnjih letih se bo zaradi hitrega večanja števila starejših oseb
potreba po storitvah dolgotrajne oskrbe še povečevala, predvsem za osebe, ki so starejše od 80 let.
Cilj nove ureditve je uvesti posebno socialno zavarovanje za primer potrebe po dolgotrajni oskrbi, ki
se uvršča v eno od socialnih tveganj, značilnih za dolgoživo družbo, hkrati pa izvajalce in storitve
povezati v sistem, ki bo osebam, ki so odvisne od pomoči drugih zagotovil dostopne in kakovostne
storitve, predvsem v njihovem domačem okolju. Z novim zakonom bo ustrezno urejeno tudi področje
osebne asistence za najtežje invalide, ki potrebujejo stalno pomoč in podporo pri njihovem
vključevanju v družbo.

POLITIKA REŠEVANJA PROBLEMATIKE NEDOVOLJENIH GRADENJ
Vlada RS je potrdila politiko reševanja problematike nedovoljenih gradenj v Republiki Sloveniji in
naložila ministrstvom, da vsako za svoje področje pregledajo zahteve v veljavni zakonodaji, ki se
nanašajo na načrtovanje in graditev objektov, ter predlagajo odstopanja od predpisanih zahtev pri
legalizaciji objektov.
Med ukrepi je predviden sprejem Zakona o legalizaciji nedovoljenih gradenj, ki bo omogočil
legalizacijo neproblematičnih objektov. Ključno pri pripravi projekta legalizacije je sodelovanje vseh
resorjev, ki morajo določiti odstopanja od predpisanih zahtev, da bo legalizacija sploh dosegla svoj
cilj. Sprejem zakona v Državnem zboru je predviden marca 2014.
Neposredno po izvedbi projekta legalizacije bo sprejeta nova prostorska in gradbena zakonodaja, ki
mora odpraviti razloge za pojav nedovoljenih gradenj ter zagotoviti učinkovite mehanizme za nadzor
in ukrepanje. Spremembe v procesih in postopkih umeščanja v prostor in dovoljevanja gradenj bodo
morale vzporedno nujno spremljati tudi spremembe sektorskih predpisov, ki bodo omogočile njihovo
racionalizacijo, poenostavitev in večjo transparentnost.
Poleg normativnih ukrepov so v gradivu predvideni tudi nenormativni ukrepi za reševanje te
problematike, ki bodo prispevali k zmanjšanju obsega pojavljanja nedovoljenih gradenj, kot je
okrepitev gradbene inšpekcije in ukrepi za evidentiranje nedovoljenih gradenj, kar bo omogočilo tudi
učinkovitejši nadzor nad njimi.

AKTUALNI RAZPISI
RAZPIS EK ZA PODPORO DEJAVNOSTIM NEVLADNIH ORGANIZACIJ
Evropska komisija je objavila razpis za podporo dejavnostim nevladnih organizacij na evropski ravni.
Prednostna področja so dejavnosti, ki prispevajo k razvoju, izvedbi in spremljanju evropskih in
nacionalnih politik ter zakonodaje na enem od naslednjih področij: nediskriminacija in integracija
romskega prebivalstva; enake pravice oseb z oviranostjo; enakost med ženskami in moškimi. Rok za
prijavo je 1.10.2013, informacije o razpisu pa so na voljo tukaj.
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JAVNI RAZPIS ZA RAZVOJNE INVESTICIJE V JAVNO KULTURNO
INFRASTRUKTURO
Ministrstvo za kulturo je dne 9.8.2013 objavilo Javni razpis za razvojne investicije v javno kulturno
infrastrukturo v višini 7.230.000 EUR in do 100% upravičenih stroškov. Predmet javnega razpisa je
sofinanciranje investicij v izgradnjo, obnovo, rekonstrukcijo, celostno revitalizacijo in modernizacijo
javne kulturne infrastrukture v lasti občin. Financirani bodo projekti, ki vključujejo celovito
revitalizacijo, obnovo, rekonstrukcijo za izvajanje kulturnih dejavnosti s pripadajočo notranjo opremo.
Upravičenci do sredstev javnega razpisa so izključno občine kot lastnice javne kulturne
infrastrukture in nastopajo kot investitorji. Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov
mora znašati najmanj 200.000 EUR in ne sme presegati 3.000.000 EUR; investitor mora zagotoviti svoj
soinvestitorski delež, in sicer najmanj DDV (če je neupravičen strošek) oziroma najmanj odstotek
lastne udeležbe, določen glede na razvitost občine v obsegu sofinanciranja investicij iz državnega
proračuna. Odpiranje vlog bo 4.10.2013. RAZPIS

RAZPIS PURE 2013-2 NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Energija Plus razpisuje nepovratne finančne spodbude za nove naložbe pravnim osebam in
podjetnikom ter javnemu sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
območju Republike Slovenije za vgradnjo toplotnih črpalk, sprejemnikov sončne energije, obnovo in
izboljšanje notranje in zunanje razsvetljave, izvedbo energetskih pregledov, programe informiranja in
ozaveščanja, vgradnjo sistemov za izkoriščanje odpadne toplote, zamenjavo kotlov na vse vrste goriv
z novimi kotli na lesno biomaso in zemeljski plin, vgradnjo energetsko učinkovitih elektromotornih
pogonov ter opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa in upravljanja z energijo pri
upravljavcih. Višina nepovratne finančne spodbude je 44,5 €/MWh letnega prihranka energije in je
omejena z višino prispevka za povečanje učinkovitosti rabe električne energije, ki ga določa uredba.
Skupna višina sredstev za nepovratne finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa,
znaša 223.010 EUR. Razpis je odprt do 25.10.2013 ali do porabe sredstev.

JAVNI POZIV ZA KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB
Eko sklad za okoljske naložbe pravnih oseb, samostojnih podjetnikov posameznikov in zasebnikov na
območju Republike Slovenije razpisuje možnost pridobitve kredita za ukrepe za zmanjšanje emisij
toplogrednih plinov, zmanjšanje onesnaževanja zraka, gospodarjenje z odpadki, varstvo voda in
učinkovita raba vode, odvajanje odpadnih vod ali oskrba s pitno vodo ter za začetne naložbe v
okoljske tehnologije. Do kreditov so upravičene tudi občine. Kredit se odobri v deležu (v odstotku) od
vrednosti priznanih stroškov naložbe. Najvišji delež kredita je 90 % priznanih stroškov naložbe. Rok
za oddajo je 30.11.2013. Več informacij

20.9.2013 – 27.9.2013

TN št. 37

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA UKREPE V VEČJO
ENERGIJSKO UČINKOVITOST
Predmet javnega razpisa so nepovratne finančne spodbude za nove, še ne izvedene naložbe v
gospodinjstvih in javnem sektorju, ki zagotavljajo prihranke energije pri končnih odjemalcih na
geografskem območju Mestne občine Ljubljana, Občine Brezovica, Občina Dobrova - Polhov Gradec,
Občine Dol pri Ljubljani, Občine Ig, Občine Medvode, Občine Škofljica in Občine Log – Dragomer. Na
javnem razpisu lahko sodelujejo tudi samoupravne lokalne skupnosti, ki imajo v skladu s 66. členom
EZ sprejet lokalni energetski koncept, za subvencioniranje vseh ukrepov ter pravne osebe javnega
prava, če ne izvajajo pridobitne dejavnosti (npr. javni skladi, javne agencije, zavodi, ustanove in
društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti ipd.). Skupna višina sredstev za nepovratne
finančne spodbude za ukrepe, ki so predmet javnega razpisa, znaša 676.000,00 EUR. Skupna višina
nepovratne finančne spodbude v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo posameznega ukrepa lahko
znaša, izraženo v odstotku vrednosti priznanih stroškov investicije, 20 odstotkov, vendar upoštevajoč
z ukrepom dosežen prihranek energije največ 0,050 EUR/kWh enoletnega prihranka energije, ki ga
izvedba posameznega ukrepa prinese. Vlagatelji se lahko prijavijo na javni razpis od naslednjega dne
od 2. 1. 2013 dalje. Javni razpis velja do objave zaključka javnega razpisa v Uradnem listu RS oziroma
najkasneje do 17.12.2013. Datum prvega odpiranja je 8. 1. 2013, nato pa vsak torek do objave zaključka
javnega razpisa oziroma najkasneje do 17. 12. 2013, ko bo zadnje odpiranje vlog. Več

NOVICE DRUGIH
DRŽAVA IZGUBILA TOŽBO - DRŽAVNIM URADNIKOM BO
IZPLAČANA TRETJA ČETRTINA PLAČNIH NESORAZMERIJ
Država je izgubila sodni spor glede odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij uradnikom državnih
organov. Vrhovno sodišče RS je potrdilo sodbo Višjega delovnega in socialnega sodišča, ki jo je država
izpodbijala. Zdaj je pričakovati, da bo ta pravica pripadla vsem javnim uslužbencem, kar bi državo
stalo 170 milijonov evrov. Višje delovno in socialno sodišče je odločilo v prid Sindikata državnih
organov Slovenije, ki je tožbo vložil v imenu državnih uradnikov, sodba pa je zdaj dokončna. Država
tako mora okoli 20 odstotkom zaposlenih v javnem sektorju za obdobje od 1. oktobra 2010 do 31. maja
2012 izplačati tretjo četrtino plačnih nesorazmerij skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.
Realizacija sodbe bo državo stala okoli 35 milijonov evrov. Na višjem sodišču je sicer spor dobil tudi
Sindikat vojakov Slovenije, tudi to sodbo pa vlada izpodbija z izrednim pravnim sredstvom - revizijo.
Poleg tega na sodišču čaka še nekaj 100 individualnih tožb. Sodišče je namreč ocenilo, da je Vlada RS
kršila 50. člen Kolektivne pogodbe za javni sektor in z aneksom št. 4 h kolektivni pogodbi za javni
sektor retroaktivno posegla v pridobljeno pravico. Z omenjenim aneksom se je namreč odprava tretje
in četrte četrtine plačnih nesorazmerij odložila v dve zaporedni leti po letu, v katerem bo gospodarska
rast presegla 2,5 odstotka. Aneks, ki je začel veljati novembra 2010, je podpisal del reprezentativnih
sindikatov javnega sektorja, v delu sindikatov pa so opozarjali, da je zaposlenim izplačilo tretje
četrtine plačnih nesorazmerij pripadlo že s 1. oktobrom 2010 in da je vlada s poseganjem za nazaj
ravnala nezakonito. Čeprav sodbe veljajo le za posamezne skupine javnih uslužbencev, ostaja odprto,
da bi - kot v primeru izplačila lanskih regresov - država to uredila za ves javni sektor. Sodba bi se
namreč lahko štela kot neke vrste vzorčna sodba, ki bi obveljala v vseh podobnih zahtevkih. Izplačilo
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tretje četrtine za omenjeno obdobje pa bi za ves javni sektor znašalo približno 170 milijonov evrov.
Virant je napovedal, da bodo tretjo četrtino odprave plačnih nesorazmerij za nazaj izplačali vsem
javnim uslužbencem in ne le članom sindikata državnih organov, ki so uspeli pravico dobiti po sodni
poti. Sam sicer pričakuje, da bo končni strošek nekoliko nižji od ocenjenih 170 milijonov evrov, saj so
nekatere občine že po odločitvi višjega sodišča izplačale poračun za omenjeno tretjo četrtino. A dejstvo
je, da država tega denarja nima. Zato se bodo s sindikati skušali dogovoriti o odlogu izplačil, po
Virantovih besedah pa bo treba tudi linearno znižati plače javnih uslužbencev. "Če bi šli v takojšnje
izplačilo, bi morali plače znižati za kašnih pet odstotkov, če to zamaknemo na nekaj let, pa bi morda
lahko govorili o enoodstotnem znižanju plač v javnem sektorju," je ocenil. Kot pravi, razmišljajo o tem,
da bi pripravili zakon o načinu izvršitve te obveznosti, s katerim bi določili obročno izplačevanje,
seveda pa se bo treba o tem dogovoriti s sindikati. (Vir: Dnevnik, bh)

SREČANJE SKUPINE NEODVISNIH STROKOVNJAKOV ZA LOKALNO
SAMOUPRAVO V STRASBOURGU
Dne 19. in 20. septembra je potekalo redno letno srečanje skupine
neodvisnih strokovnjakov za lokalno samoupravo pri Svetu
Evrope v Strasbourgu (Group of Independent Experts on the
European Charter of Local Self-Government). Srečanja se je prvič
udeležil dr. Iztok Rakar kot novo imenovani član te skupine iz
Slovenije.
Na tem srečanju je bil izvoljen
novi predsednik, in sicer prof.
dr.

Angel-Manuel

Moreno

Molina

(Španija)

in

dva

podpredsednika, prof. dr. Anna Gamper (Avstrija) in dr. Zoltan
Szente (Madžarska), dosedanjega predsednika prof. dr. Francesca
Merlonija (Italija) pa je imenovala za častnega predsednika.
Skupina

je

med

drugim

obravnavala

vprašanja

koncepta

»zadostnih finančnih virov« iz MELLS, pravice lokalnih skupnosti,
da so posvetovane z drugimi ravnmi oblasti, kriterijev za kandidiranje na lokalnih volitvah ter
položaja regij in območij s posebnim statusom v Evropi. Veliko pozornosti je bilo namenjeno tudi
monitoringu izvajanja MELLS.
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