© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme
reproducirati ali kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje
(ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike
reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali
kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije ali občin
članic SOS.

»Delo je pomembnejše od kapitala in od njega neodvisno. Kapital je plod dela in ne
bi nikdar obstajal, če delo ne bi bilo pred njim. Delo je nad kapitalom in zasluži, da
ga mnogo bolj upoštevamo«
Abraham Lincoln
04.05.
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Sestanek z ministrom za okolje in prostor



Sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE


DELOVNI SESTANEK V ZVEZI S PRIPRAVO OPN

Na Ministrstvu za okolje in prostor, natančneje na Direktoratu za prostor je v ponedeljek,
dne 20.04.2009 potekal sestanek v zvezi z izvajanjem Zakona o prostorskem načrtovanju v
navezavi s pripravo OPN. Na sestanek so bili vabljeni predstavniki reprezentativnih asociacij
občin ter predstavniki nekaterih podjetij, ki pripravljajo občinske prostorske načrte. Za uvod
je v.d. direktorja Direktorata za prostor Mitja Pavliha poudaril, da k radikalnim
spremembam Zakona o prostorskem načrtovanju v bližnji prihodnosti ne bodo pristopali,
vendar je treba čim prej optimizirati predvsem podzakonske predpise v smislu čim
prejšnjega sprejemanja občinskih prostorskih načrtov, saj se z novembrom rok za sprejem teh
dokumentov že vztrajno bliža. Na sestanku so prisotni bili soglasni, da bo rok za sprejem
OPN‐jev za večino občin težko dosegljiv. Čim prej bi bilo potrebno opraviti analizo in
opredelit največje pomanjkljivosti zakonodaje ter jo ustrezno popraviti. Ministrstvo bi prav
tako v veliki meri pripomoglo s pripravo enotnega odloka, ki bi ga uporabile vse občine, saj
v končni fazi gre za prostorsko ureditev celotne države, kjer ni prostora za samovoljo in
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prevelika odstopanja po posameznih občinah. Izpostavljeno je bilo tudi, da spremembe
zakonodaje ne morejo imeti retroaktivne narave, saj lahko na novo sprejeti predpis velja
samo v naprej. Posledice retroaktivnosti so dodatni stroški in zamujanje rokov pri
sprejemanju potrebnih prostorskih aktov. Kot temeljni problem pri pravočasnem
sprejemanju prostorskih aktov se izpostavlja popolna neusklajenost med resorji, kjer
predvsem Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano s svojim ravnanjem očitno
zavira veliko število postopkov. Po burni razpravi je skupina prišla do zaključkov, da
Ministrstvo za okolje in prostor mora prevzeti vodilno vlogo pri prostorskem načrtovanju v
državi, izvedla se bo celovita analiza stanja tako, da se bodo ministrstvu posredoval nabor
problemov, ki bodo razdeljeni v sklope po stopnji problematičnosti, ki jih bo na novo
ustanovljena delovna skupina preučila in pripravila predloge za spremembe predpisov v
smeri optimizacije pogojev za sprejem OPN‐jev. (SP)


PRODAJA OBČINSKEGA STANOVANJA

V primeru želje po prodaji nepremičnine občina mora izvesti javni razpis (javno dražbo
oziroma javno zbiranje ponudb), skladno z določili Zakona o stvarnem premoženju države,
pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 14/2007, ZSPDPO) in na njegovi podlagi sprejete uredbe ‐
Uredba o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Ur.l. RS, št. 84/2007 in 94/2007).
Najemnik sam sicer ima predkupno pravico (ne odkupne), ne glede na to pa je potrebno
izvesti javno dražbo oziroma javno zbiranjen ponudb. Sklenitev neposredne pogodbe ni
možna (razen pod pogoji iz zakona oziroma uredbe). Pri vsem skupaj je treba opozoriti, da
stvarnim
mora biti nepremičnina v letnem načrtu pridobivanja in razpolaganja
premoženjem občine, če pa je ni, mora občina sprejeti posamični program ravnanja za
predmetno nepremičnino. Postopek razpolaganja z nepremičnim premoženjem se praviloma
izvede z javno dražbo, razen če se z javnim zbiranjem ponudb pričakuje ugodnejši učinek
razpolaganja, pri čemer je prvi cilj prodaje čim višja kupnin ‐ 19. člen Zakona o razpolaganju
s stvarnim premoženjem države. (SP)


POJASNILA MJU – REDNA DELOVNA USPEŠNOST IN ANEKSI K
POGODBAM O ZAPOSLITVI

Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega sektorja so 24.02.2009 podpisali Dogovor o
ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih makroekonomskih razmer
za obdobje 2009‐2010. V dogovoru je določeno, da v se letu 2009 redna delovna uspešnost
javnim uslužbencem ne izplačuje za mesec april do vključno meseca novembra. Redna
delovna uspešnost se javnim uslužbencem za mesec december 2009 izplača v letu 2010 v
višini, kot je veljala pred sprejemom tega ukrepa.
V Uradnem listu RS št. 23/2009 z dne 27.3.2009 je bil objavljen Aneks št. 1 h kolektivni
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pogodbi za javni sektor, ki sta ga sklenila Vlada RS in reprezentativni sindikati javnega
sektorja. Aneks je začel veljati naslednji dan po objavi, to je 28.3.2009. Na podlagi določila 5.
člena Aneksa se je spremenila tretja alineja tretjega odstavka 50. člena KPJS tako, da se tretja
četrtina nesorazmerja v osnovnih plačah odpravi s 1.1.2010 in ne s 1.9.2009. Uporabniki
proračuna morajo, na podlagi navedenega določila aneksa ter na podlagi določila četrtega
odstavka 3. člena ZSPJS, izdati javnim uslužbencem anekse k pogodbam o zaposlitvi in sicer
najkasneje do 31.8.2009. Več si preberite spodaj v dopisih MJU. (SP)
Dopis MJU.


Navodila MJU.

ZAVAROVALNA OSNOVA ZA VRTCE – POJASNILO DURS

Z dopisom št. 382‐33/2008‐12 z dne 20.3.2009 je DURS vsem občinam poslal dopolnitev
navodila (dopis je v prilogi). V navodilu so pojasnili vzrok za napako in občinam jasno
napisali, kdaj se zavarovalna osnova upošteva v bruto dohodku. Dejstvo je, da DURS za leto
2007, za potrebe izmenjave podatkov z občinami, ne more pripraviti nove, pravilne datoteke,
zato ponavljanje izmenjave podatkov, ne more rešiti težave. Edina možna rešitev je, da
občina pri osebah, ki opravljajo dopolnilno dejavnost in so hkrati redno zaposleni, na
podlagi navodila DURS, pri določitvi višine plačila staršev ne upošteva podatkov o
zavarovalni osnovi, ki so navedeni v izpisu DURS. Če bodo občine ravnale v skladu z
navodilom in ne bodo upoštevale napačno posredovanih podatkov, potem bo izračun
pravilen in starši ne bodo imeli razloga za pritožbo, pojasnjuje DURS. DURS se ponovno
opravičuje za težave. (SP)
Pojasnilo DURS.


OBVESTILO O RAZPISU ‐ MUZEJI

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za kulturo dne 27. marca 2009 objavilo Javni ciljni razpis za
podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev. Razpisni rok je 19. junij
2009. Na razpis se prijavljajo občinski muzeji in galerije, ustanovitelji pa morajo »dati
soglasje, da se strinjajo s pridobitvijo pooblastila«. Razpisna dokumentacija (SP)


PREMESTITEV NA PODLAGI 147. ČLENA ZJU

Na Ministrstvu za javno upravo pri dajanju pojasnil organom v zvezi z izvajanjem ZJU
ugotavljajo, da organi različno razumejo določbe petega odstavka 147. člena ZJU, kar vpliva
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na neenotno ravnanje v praksi in posledično postavljanje javnih uslužbencev v neenak
položaj glede določitve plačnih razredov ob izteku obdobja začasne premestitve in izpeljavi
postopka trajne premestitve na zahtevnejše delovno mesto. Zato je MJU posredovalo uradno
pojasnilo v zvezi z predmetno problematiko. (SP)
Pojasnilo MJU.


DVOJNO PLAČEVANJE – ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Glede na to, da ima glede na prejeta sporočila več občin težave s poračunavanjem
prispevkov za osebe, ki so za nazaj pridobile pravico do zdravstvenega zavarovanja,
prilagamo obrazložitev DURSA v zvezi s predmetno problematiko, ki smo ga prejeli.
Obrazložitev DURS‐a.


JAVNO – ZASEBNO PARTNERSTVO KOT RAZVOJNA PRILOŽNOST

Gospodarska zbornica Slovenije in Mestna občina Ljubljana sta v četrtek, 23. aprila 2009
organizirali strokovni posvet z naslovom »Javno – zasebno partnerstvo kot razvojna
priložnost?«, na katerem je sodelovala tudi Skupnost občin Slovenije s predstavitvijo Mojce
Skale, direktorice občinske uprave Občine Vojnik. Na posvetu, kjer je bilo tudi veliko
predstavnikov občin, je bilo poudarjeno, da je potrebno vedno upoštevati tudi pravila
Evropskega prava. Zadeve se naj izpeljejo zakonito in hitro, kar pomeni, da naj postopek ne
bo pomembnejši od cilja. Pri tem je treba upoštevati transparentnost, objave na spletnih
straneh občin ter odločanje predstavniških organov ‐ Občinskih svetov (lahko tudi takrat, ko
ni potrebno). Predstavljeni so bili primeri izvajanj JZP v mali občini Semič (izgradnja široko
pasovnega omrežja), v srednje veliki Vojnik (Izgradnja plinovoda in dobava plina – BOT,
opravljanje storitev pokopališke dejavnosti ter paralelni obliki Dom starejših občanov in
Obrtno – poslovna cona) ter v Mestni občini Ljubljana (projekt Stožice – večnamenski
nogometni stadion, športna dvorana ter spremljajoča objekta s pripadajočo infrastrukturo).
Predstavilo se je projektno podjetje GREP, d.o.o., ki izvaja projekt Stožice ter podjetje
PIRAMIDA IMPEX, d.o.o, ki ima izkušnje s področja gradnje socialnih ustanov (dom
upokojencev, varovana stanovanja, socialni center). (SK)
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ODPRTO EVIDENTIRANJE V DELOVNO SKUPINO ZA TURIZEM

Predsedstvo je na svoji enajsti seji, ki je bila 15. aprila 2009 v občini Cerklje na Gorenjskem,
sprejelo sklep o ustanovitvi delovne skupine za turizem. Skupnost občin Slovenije je namreč
v torek, 7. aprila sklicala zainteresirane predstavnike občin na sestanek s predstavnikom
Direktorata za turizem, da bi se pogovorili o predlogih, ki jih je SOS naslovil na finančno
ministrstvo, zadevajo pa sobodajalstvo. SOS je predlagal, da se normirani stroški vrnejo na
70 % in da se sobodajalcem ukinejo obveznosti plačevanja prispevkov za zdravstveno ter
pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Trenutno veljavno destimulativno politiko za
sobodajalstvo so predstavniki SOS označili kot enega izmed zaviralcev razvoja turizma.
Prisotni so sklenili, da je rešitev za nastalo situacijo sprememba področne zakonodaje in
hkrati začrtali pot, do uveljavitve sprememb. Zbrani predstavniki občin so sklenili
predlagati predsedstvu SOS in to je predlog podprlo, da za reševanje problematike
sobodajalstva in drugih aktualnih zadev s področja turizma imenuje delovno skupino za
turizem. Občine članice je sekretariat SOS pozval, da nam posredujejo imena kandidatk
in kandidatov za imenovanje v Delovno skupino turizem do petka 8. maja 2009. (SK)


ČEZMEJNO E‐SODELOVANJE PRI ODPRAVLJANJU POSLEDIC VEČJIH
NESREČ

Komisiji za e‐poslovanje in delovni skupini za zaščito in reševanje je sekretariat SOS
posredoval povabilo prof. Gričarja iz na delavnico o čezmejnem e‐sodelovanju v primeru
odpravljanja posledic večjih nesreč (angl. The 7th Workshop on the Cross‐border Disaster
eResponse in the e‐Region: Interoperability of Information Systems of the Organizations
Involved). Na pripravljalnem sestanku delegacije Slovenije, ki je bila 21. aprila in se bo
udeležila delavnice v Skopju o čezmejnem e‐sodelovanje v primeru odpravljanja posledic
večjih nesreč, so govorili o interesu, da bi se delavnice udeležili tudi predstavniki občin, ki
jih zanima čezmejno e‐sodelovanje v primeru odpravljanja posledic večjih nesreč. Udeležba
na delavnici je brezplačna, udeleženci delavnice pa krijejo svoje stroške potovanja in bivanja.
Več…
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23. SEJA VLADE RS, 23.04.2009


SPREMEMBE ZAKONA O DRŽAVNEM SVETU

Vlada RS je sprejela besedilo predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Državnem svetu, ki ga je na podlagi odločbe US U‐I‐332/05‐10 z dne 4.10.2007 pripravilo
Ministrstvo za javno upravo.
Zakon bo uvedel poklicno opravljanje funkcije predsednika državnega sveta. Ta bo imel
pravico do plače v skladu z zakonom, ki ureja plače funkcionarjev v javnem sektorju in bo
uvrščen v 64. plačni razred. Čas od dneva, ko nastopi funkcijo predsednika, do dneva, ko
preneha opravljati funkcijo, se bo predsedniku državnega sveta štel v delovno dobo. V času
opravljanja funkcije bo socialno zavarovan po predpisih o socialnem zavarovanju, ki veljajo
za osebe v delovnem razmerju.
Predsednik državnega sveta bo imel pravico do povračila stroškov za prevoz na delo in z
dela, do povračila stroškov v zvezi s službenimi potovanji (dnevnice, stroški prevoza, stroški
prenočevanja), do povračila stroškov za prehrano med delom, do regresa za letni dopust, do
nadomestila za ločeno življenje, do povračila stroškov prevoza ob dela prostih dnevih iz
kraja, kjer ima službeno stanovanje, do kraja stalnega prebivališča in nazaj, do povračila
stroškov selitve iz kraja stalnega prebivališča v kraj, kjer ima službeno stanovanje, in nazaj,
do povračila stroškov za izobraževanje, do jubilejne nagrade, do odpravnine ob odhodu v
pokoj.
Po prenehanju mandata bo imel predsednik Državnega sveta pravico, da se vrne na delo, ki
ga je opravljal oz. primerljivo delo, ki ustreza njegovi stopnji izobrazbe. V primeru, da iz
objektivnih razlogov ne bo mogel nadaljevati prejšnjega dela ali dobiti druge ustrezne
zaposlitve, niti ne bo dosegel minimalnih pogojev za upokojitev po splošnih predpisih, ki
urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, bo imel smiselno enake pravice kot poslanci
Državnega zbora.
Predsedniku Državnega sveta bo po prenehanju funkcije ali po prenehanju prejemanja
nadomestila ob upokojitvi pripadala odpravnina. (Vir: Vlada RS)


SPREMEMBE ZAKONA O DELNEM SUBVENCIONIRANJU DELOVNEGA
ČASA

Vlada RS je podprla predlog Zakona o spremembi Zakona o delnem subvencioniranju
polnega delovnega časa (ZDSPDČ), ki ga je Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem po
skrajšanem postopku predložil Državni svet RS.
ZDSPDČ je bil v januarju 2009 sprejet kot interventni zakon s ciljem ublažiti posledice
prihajajoče gospodarske krize, ki temelji na načelu, da je treba v času finančne krize tudi z
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ekonomskimi ukrepi težiti k zagotavljanju zaposlenosti in ohranjanju delovnih mest preko
dodatnih finančnih spodbud za skrajševanje delovnega časa. Ukrep delavcem omogoča
polno delovno dobo, pri tem pa zmanjšuje delodajalcem stroške plač v času krize in ščiti
socialno blagajno.
Ob izvajanju zakona so začeli delodajalci opozarjati na težave pri izvajanju določbe, ki se
nanaša na prepoved odrejanja nadur delavcem v celotnem poslovnem letu, v katerem je
delodajalec vključen v izvajanje ukrepa, čeprav se ukrep lahko izvaja največ šest mesecev. Iz
tega razloga je Državni svet RS oblikoval predlog sprememb zakona o delnem
subvencioniranju polnega delovnega časa, ki bo omejil to prepoved iz poslovnega leta le na
čas prejemanja subvencije.
Subvencija se delodajalcu torej dodeli pod pogojem, da v obdobju prejemanja subvencije
izplačuje plače in poravnava prispevke za socialno varnost delavcem, za katere prejema
subvencijo, ne odpušča delavcev iz poslovnih razlogov, v času prejemanja subvencije ne
odreja nadur in v poslovnem letu prejemanja subvencije ne izplačuje nagrad organom
vodenja in nadzora.
Vlada predlagano spremembo zakona podpira in Državnemu zboru RS predlaga, da zakon
sprejme (Vir: Vlada RS)


ZNIŽANJE JAVNOFINANČNIH IZDATKOV V JAVNEM SEKTORJU

Vlada RS se je seznanila z izhodišči za prilagoditev finančnih načrtov subjektov javnega
sektorja za leto 2009 in sprejela načrt ukrepov v javnem sektorju, ki so sestavni del Ukrepov
in prilagoditev ekonomske politike zaradi poslabšanja gospodarskih razmer. Vlada je
pristojnim ministrstvom, organom v sestavi ministrstev, vladnim službam in upravnim
enotam naložila, da pri pripravi svojih finančnih načrtov zmanjšajo stroške za plačilo blaga
in storitev ter nakup ali gradnjo osnovnih sredstev za najmanj 20% glede na veljavni
proračun, upoštevaje načrt ukrepov v javnem sektorju. Prav tako je vlada pristojna
ministrstva zadolžila, da v sodelovanju z direktorji posrednih proračunskih porabnikov
pripravijo finančne načrte tako, da zagotovijo zmanjšanje stroškov za plačilo blaga in storitev
ter nakup ali gradnjo osnovnih sredstev za najmanj 20% glede na veljavni proračun v delu
finančnega načrta, ki se financira iz blagajn javnega financiranja, upoštevaje načrt ukrepov v
javnem sektorju in da v sodelovanju z direktorji posrednih proračunskih porabnikov pri
rednem odpisu računalnikov od 1.1.2009 uporabljajo letno amortizacijsko stopnjo 25%.
Ministrstvo za finance mora do 7. maja 2009 pripraviti spremembo Pravilnika o načinu in
stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev tako, da bo
stopnja amortizacije za računalnike v letu 2009 znašala 25%. Navedeno ne velja za strežnike
in diske.
Vlada je pristojnim ministrstvom naložila tudi, da v okviru svojih pristojnosti seznanijo s
sprejetim načrtom ukrepov vse subjekte s svojega delovnega področja ter da začnejo sprejeti
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načrt ukrepov izvajati takoj. O izvedenih ukrepih in učinkih izvedenih ukrepov ministrstva
in vladne službe tudi za posredne proračunske uporabnike prvič poročajo vladi najkasneje
do konca maja 2009.
Na seji je vlada sklenila še, da praviloma do nadaljnjega ne bo dajala soglasij k spremembam
sistemizacij delovnih mest, ministrstva in vladne službe pa zadolžila, da manjše spremembe
sistemizacije realizirajo samo v nujnih primerih, in sicer takrat, ko sprememba ne povzroči
finančnih posledic. Prav tako je sklenila, da je potrebno k vsaki zaposlitvi v organih državne
uprave, tudi nadomestni, pridobiti predhodno soglasje vlade. Vlada bo predlagala sprejetje
in realizacijo ukrepov za zmanjšanje stroškov in za optimizacijo organizacije in upravljanja s
kadri tudi drugim državnim organom ter občinam (Vir: Vlada RS)


REBALANS PRORAČUNA ZA LETO 2009

Vlada RS je sprejela izhodišča za pripravo rebalansa državnega proračuna za leto 2009. S tem
je določila zgornje meje skupnih proračunskih odhodkov v višini 9.724 tisoč EUR in zgornjo
mejo proračunskega primanjkljaja v višini 4,9 % BDP. Vlada je potrdila osnutek programske
strukture proračuna, kot podlago za pripravo predloga sprememb finančnih načrtov
proračunskih uporabnikov za leto 2009. Vladni proračunski uporabniki morajo svoje
finančne načrte pripraviti v okviru, kot je bil potrjeno. Ukrep začasnega zadržanja
izvrševanja proračuna za vse neposredne proračunske uporabnike za čas priprave rebalansa,
kar pomeni ustavitev prerazporejanja pravic porabe na podlagi 14., 15., 16., 17., in 18. člena
Zakona o izvrševanju proračuna RS za leto 2008 in 2009, razen prerazporeditev med konti v
okviru proračunske postavke. Omejitev ne velja za razporeditve pravic porabe s postavke
splošna proračunska rezervacija na podlagi 42. člena ZJF. (Vir: Vlada RS)


SPREJETA UREDBA O STROŠKIH REPREZENTANCE

Vlada RS je sprejela Uredbo o stroških reprezentance, s katero določa opredelitev stroškov
reprezentance, omejitev stroškov reprezentance in evidenco stroškov reprezentance v
ministrstvih, organih v sestavi ministrstev, upravnih enotah, Kabinetu predsednika Vlade
Republike Slovenije, Generalnem sekretariatu Vlade Republike Slovenije in vladnih službah.
S tem si vlada prizadeva še k dodatnemu zniževanju stroškov in poenotenju uporabe
reprezentančnih sredstev. (Vir: Vlada RS)


UREDBA O CENAH KOMUNALNIH STORITEV IZDANA

Vlada RS je na predlog Ministrstva za gospodarstvo izdala Uredbo o oblikovanju cen
komunalnih storitev, ki bo začela veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS. V
uredbi se ohranja raven cen posameznih komunalnih storitev.
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Zavezanci bodo lahko s predhodnim soglasjem vlade povišali ceno le v primeru uvedbe
nove storitve ali nadgradnje obstoječega sistema zaradi dviga standarda oskrbe, ki izhaja iz
veljavne zakonodaje in zahtev EU, ter v primeru, če so se njihovi stroški povečali, ker so
zaradi objektivnih razlogov prenehali sami opravljati storitve posameznih komunalnih
dejavnosti in jih za njih opravlja drug izvajalec.
Trenutno veljavna uredba o oblikovanju cen komunalnih storitev preneha veljati 26. aprila
2009. V skladu z njo lahko pravna ali fizična oseba (zavezanec) s predhodnim soglasjem
vlade poviša ceno le v primeru uvedbe nove storitve ali nadgradnje obstoječega sistema
zaradi dviga standarda oskrbe, ki izhaja iz veljavne zakonodaje in zahtev EU ter v primeru,
če so se njegovi stroški povečali, ker je zaradi objektivnih razlogov prenehal sam opravljati
storitve dejavnosti zbiranja in prevoza ter odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja
komunalnih odpadkov in jih zanj opravlja drug izvajalec.
Nova uredba je vsebinsko podobna trenutno veljavni, odpravlja pa se nejasnost v zvezi z
oblikovanjem cen, ki je po dosedanji ureditvi vsebovano tako v Pravilniku o oblikovanju cen
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja kot tudi v Prilogi
uredbe. Nova uredba nima Priloge. Cena se oblikuje skladno s Pravilnikom o oblikovanju
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja oziroma
Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja in je sestavljena iz stroškov javne infrastrukture, stroškov
izvajanja storitve in vodnega povračila oziroma okoljske dajatve zaradi onesnaževanja
okolja.
Minister za okolje in prostor je v skladu z drugo točko tretjega odstavka 149. člena Zakona o
varstvu okolja izdal Pravilnik o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih
javnih služb varstva okolja, ki je začel veljati 2.8.2008.
Na osnovi rezultatov študije, ki jo je pripravila Gospodarska Zbornica Slovenije – Zbornica
komunalnega gospodarstva, je Ministrstvo za okolje in prostor, v sodelovanju z resornimi
ministrstvi, pripravilo osnutek Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen storitev
obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki je bil objavljen na spletni
strani Ministrstva za okolje in prostor 31.3.2009, v javni razpravi pa je bil do 14.4.2009. (Vir:
Vlada RS)

NAPOVEDNIK DOGODKOV
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04.05. / SESTANEK Z MINISTROM ZA OKOLJE IN PROSTOR

Ministra za okolje in prostor, Karla Erjavca, je Skupnost občin Slovenije pisno opozorila na
težave, s katerimi se srečujejo občine skozi prakso in načinom dela in je vsebinsko povezano
z Ministrstvom za okolje in prostor. Minister se je pozitivno odzval našemu predlogu, da se
o pričakovanjih in predlogih županj in županov občin članic SOS, pogovori osebno. Sestanka
z ministrom, ki bo v ponedeljek, 4. maja 2009 se bodo udeležili članice in člani predsedstva,
predsednica komisije za varstvo okolja, predsednik komisije za prostor in generalna
sekretarka SOS


06.05. / SESTANEK DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

V Lokvah (Nova Gorica) bo 6. maja potekal sestanek delovne skupine za zaščito in reševanje.
Na sestanku se bodo člani in članice seznanili z posvetom o sistemu varstva pred naravnimi
in drugimi nesrečami, ki je bil 17. aprila na Igu.


06.05.‐09.05. / SESTANEK DELOVNE
NAČRTOVANJE MREŽE NALAS

SKUPINE

ZA

PROSTORSKO

V Tirani (Albaniji) bo 7. in 8. maja potekal sestanek delovne skupine za prostorsko
načrtovanje pri mreži NALAS (Network of Assocaotions of Local authorithies of Sauth‐East
Europe). Sestanka se bo kot predstavnik Skupnosti občin Slovenije udeležil Zoran Vitorovič,
ki je tudi vodja delovne skupine.


07.05. / SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V CLARE

Slovenska delegacija v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope se bo 7.
maja sestala v Ljubljani. Na sestanku se bo delegacija seznanila z dogodki in s podrobnostih
slovenskega predsedovanja Svetu Evrope, kateremu Slovenija predseduje od maja do
novembra.



14.05. / ZELENI IZZIV ‐ OKOLJSKO UČINKOVIT IT
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Umanotera, fundacija za trajnostni razvoj in revija Sistem bosta v četrtek, 14. maja 2009 ob
9.00 uri v Grand Hotelu Union v Ljubljani organizirali 1. slovensko konferenco z naslovom
ZELENI IZZIV ‐ Okoljsko učinkovit IT: poslovne priložnosti in prakse zmagovalcev. Svoje
poglede na temeljne izzive IT bodo predstavili vodilni strokovnjaki iz podjetij in organizacij:
GARTNER, GORENJE, GREENPEACE, KOLEKTOR, SIMENS FUJITSU, IBM, SIMOBIL,
TRIMO, UMANOTERA... Na podlagi dogovora med SOS in Umanotero velja za občine
članice SOS posebna ponudba, v okviru katere bo na običajno ceno kotizacije priznanih 40%
popusta. Namesto 280 EUR bo tako kotizacija za članice SOS znašala samo 168 EUR (v ceno
ni vključen DDV). SOS je občinam članicam in komisiji za e‐poslovanje posredoval vabilo s
prijavnico. V kolikor je vaša občina članica SOS in se želite konference udeležiti in
uveljavljati popust, vas vabimo, da se prijavite s prijavnico do 6. maja v sekretariat SOS. Več
o konferenci si lahko preberete na www.zeleni‐izziv.si, k sporočilu pa je pripeta tudi
zgibanka in prijavnica za občine članice SOS. (SK)


KOMUNICIRANJE O EVROPI NA LOKALNI IN REGIONALNI RAVNI

Skupnost občin Slovenije je ponovno sprejela povabilo Odbora regij na Četrti
medinstitucionalni forum o komuniciranju o Evropi na lokalni in regionalni ravni
(Communicating Europe: Going local). V Bruselj se je odpravila tričlanska novinarska
delegacija, Saša Kek iz Sekretariata SOS, kjer pripravljamo ČaSOSpis, Tedenske novice in
druge publikacije namenjene predvsem občinam, Nina Ambrož iz Večera ter Bojan Sinič,
glavni in odgovorni urednik lokalnega časopisa Panorama iz Slovenske Bistrice. V okviru
foruma je bila med drugim organizirana tudi okrogla miza o načinu seznanja slovenskih
državljanov o Evropski uniji. Anamarija Kosjek edina slovenska uradnica v Odboru regij, je
v prostorih Odbora regij skupaj z Ivom Pirijem sprejela predstavnike slovenskih novinarjev.
Na sestanku je bil prisoten tudi koordinator slovenske delegacije pri Odboru regij, Miha
Mohor. Namen sestanka je pregled komunikacijskih dejavnosti, kako poročamo, obveščamo
Slovence, o delu evropskih institucij, še posebej Odbora regij, ter o pripravah na Evropske
volitve. Odbor regij je tudi zanimal kronološki pregled teh aktivnosti, oz. koledar za leto
2009. (SK)

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI
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JAVNI RAZPIS ʺCHILD ABDUCTION ALERTʺ

Predmet razpisa: sofinanciranje mehanizmov, ki zagotavljajo zaščito otrok in rešujejo
čezmejne primere ugrabitev otrok na učinkovit način.
Upravičenci: nevladne organizacije, entitete javnega in zasebnega sektorja s soglasjem
državnih oblasti za diseminacijo promocijskih materialov
Upravičeni stroški: priprava programov, koordinacija izvajanja programov in obveščanja o
problematiki, promocijske akcije
Roki za oddajo: 17. 6. 2009. Več info TUKAJ.


JAVNI CILJNI RAZPIS ZA IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV TER
PROJEKTOV NAKUPA INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE OPREME
ZA POTREBE SPLOŠNIH KNJIŽNIC JPR23‐KOP‐2009

Predmet razpisa: sofinanciranje kulturnih projektov ter sofinanciranje projektov nakupa
računalniške in komunikacijske opreme za potrebe splošnih knjižnic. Razpisno področje je
knjižnična dejavnost.
Upravičenci: splošne knjižnice.
Upravičeni stroški: stroški strokovnega in informacijskega usposabljanja, digitalizacija
knjižničnega gradiva, ki je kulturna dediščina in nakup IKT.
Roki za oddajo: do 18. 5. 2009. Več info TUKAJ.


JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA SOFINANCIRANJE
NUJNIH POSEGOV PRI INVESTICIJSKEM VZDRŽEVANJU PROSTOROV
IN NAKUPA OPREME ZA POTREBE LJUBITELJSKIH KULTURNIH
DEJAVNOSTI
ZA
LETO
2009
(V
NADALJEVANJU:
POZIV
PROSTORI/OPREMA 2009)

Predmet razpisa: sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in
nakup opreme za potrebe ljubiteljskih kulturnih dejavnosti.
Upravičenci: kulturna društva in zveze kulturnih društev, registrirane kot pravne osebe v
RS, ki posedujejo ali uporabljajo prostore za izvajanje ljubiteljske kulturne dejavnosti
Upravičeni stroški: obnove objektov in nakup opreme.
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Roki za oddajo: do 17. 5. 2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE SOS


79. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

79. plenarno zasedanje se je odvijalo 21. in 22. aprila v Bruslju. Na plenarnem zasedanju bi
izpostavil obisk novinarjev, katere je Odbor regij na predlog Skupnosti občin Slovenije
povabil v Bruselj. Novinarjem so predstavili Evropsko komisijo in Odbor regij. Namen
povabila novinarjev je ozaveščanje lokalnih medijev o evropskih dogodkih in promoviranje
volitev v Evropski parlament. Na plenarnem zasedanju so sprejeli 14 mnenj, katere je bilo
vloženih 210 amandmajev. V sklopu plenarnega zasedanja je Odbor regij nagradil 100
mladih talentov (izbranih med 270 kandidati) iz 27 držav Evropske unije. Med nagrajenci je
bila tudi Ljubljančanka Polona Rozman, študentka maritimnih in polarnih študij na
univerzah v Bremnu in Sankt Petersburgu. K izvolitvi ji je pomagal član slovenske delegacije
v Odboru regij Aleš Čerin, ki je kandidatko podprl pri kandidaturi in ji tako pomagal do
nagrade za mladega talenta. (MM)
MEDNARODNE NOVIČKE


UPORABA MOBILNEGA TELEFONA BO ZNOVA CENEJŠA ZA VEČ
DESET MILIJONOV LJUDI, KOLIKOR JIH VSAK DAN PRESTOPI MEJE
DRŽAV EU.

Po novih predpisih EU bodo morali mobilni operaterji znižati zgornjo mejo cen za odhodne
in dohodne klice v tujih mobilnih omrežjih. Najvišja možna cena bo postavljena tudi za
kratka sporočila in za prenos podatkov, v naslednjih treh letih pa se bo še znižala. Znižanj
bodo pred poletnimi počitnicami zlasti veseli evropski potrošniki, ki po sedanjih omejitvah
že plačujejo 60 % manj za pogovore, ki jih opravijo med potovanjem po EU. Od 1. julija bomo
za kratka sporočila odšteli največ 11 centov, medtem ko zdaj v povprečju plačujemo 29
centov (kar je veliko več kot v domačem omrežju). Kratka sporočila bomo v drugih državah
EU še naprej prejemali brezplačno. Najvišja cena odhodnega klica v tujih omrežjih se bo
znižala s 46 centov na 43 centov, julija 2010 na 39 centov in leta 2011 na 35 centov, torej
skupni prihranek 11 centov. V obdobju treh let se bodo znižale tudi cene dohodnih klicev v
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tujih omrežjih, in sicer z 22 centov na 11 centov. Cene ne vključujejo DDV. Postavljena bo
zgornja meja za storitve, kot so pošiljanje elektronske pošte in slik oziroma brskanje po
internetu. Uporabljala se bo za cene, ki si jih mobilni operaterji medsebojno določajo. Nova
pravila bodo odpravila neprijetna presenečenja ob prejemu računa za brskanje po internetu
prek mobilnega telefona. Uporabniki si bodo lahko izbrali najvišji mesečni znesek porabe (50
EUR). Ponudniki storitev bodo morali uporabnike opozoriti, ko se bodo temu znesku
približali. EU je prvič postavila zgornjo mejo za gostovanje v omrežjih držav EU leta 2007, ko
je bilo ugotovljeno, da so klici v tujih omrežjih v povprečju štirikrat dražji od klicev v
domačih omrežjih, cene med državami pa se zelo razlikujejo. (vir: EK)


KOMISIJA
PAKETA

POZDRAVILA

SPREJETJE

PODNEBNO‐ENERGETSEKGA

Komisija je 23. aprila pozdravila uradno sprejetje podnebno‐energetskega paketa zakonodaje
za zmanjšanje emisij CO2 iz novih vozil in motornih goriv. Ti ukrepi omogočajo EU, da
napreduje h gospodarstvu z nizkimi emisijami CO2, hkrati pa povečuje zanesljivost oskrbe z
energijo. V paketu so določeni pravno zavezujoči cilji, da se do leta 2020 emisije toplogrednih
plinov zmanjšajo za 20% glede na raven iz leta 1990 in da se delež obnovljive energije poveča
na 20%. Tako se bo lažje dosegel tudi cilj EU za izboljšanje energetske učinkovitosti za 20% v
istem časovnem obdobju. S tem paketom je EU prva svetovna regija, ki bo izvajala tako
daljnosežne in pravno zavezujoče cilje na področju podnebnih sprememb. Predstavlja tudi
pomemben prispevek k sprejetju ambicioznega mednarodnega podnebnega sporazuma na
podnebni konferenci ZN, ki bo decembra v Kopenhagnu. Več informacij najdete tukaj.


ODPRAVLJENE OVIRE ZA UVELJAVLJANJE PRAVIC V ČEZMEJNEM
ZDRAVSTVENEM VARSTVU

Direktiva o uveljavljanju pravic pacientov na področju čezmejnega zdravstvenega varstva
odpravlja številne ovire za paciente, ki želijo dostopati do zdravstvenih storitev v drugi
državi članici in določa pravico do povračila stroškov. Hkrati naj bi tudi zagotavljala
kvalitetno, varno in učinkovito zdravstveno varstvo ter vzpostavila mehanizem za
sodelovanje med sistemi držav članic. Parlament poudarja, da je zakonodaja namenjena
mobilnosti pacientov, ne pa prostemu pretoku zdravstvenih storitev. Obenem naj bi
spoštovala nacionalne pristojnosti glede organizacije in izvajanja storitev in ne zavezuje
ponudnikov k opravljanju storitev za paciente iz drugih držav članic. Direktiva ne bo
posegala v pravice bolnikov, ki jih že opredeljuje evropska uredba in ne bo veljala za
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dolgotrajne bolnišnične oskrbe in presaditve organov.Bolniki bodo sicer imeli pravico iskati
storitve zdravstvenega varstva v tujini, vendar pa bodo države članice lahko zahtevale
predhodne odobritve za povračilo stroškov bolnišničnega zdravljenja. Parlament se sicer
strinja s tem določilom, želi pa jasnejšo opredelitev pojma ʺbolnišnična oskrbaʺ, kar naj bi
storile države, ne pa Komisija. Predhodne odobritve tudi ne bi smele predstavljati ovire
prostemu pretoku pacientov. Bolniki naj bi imeli pravico do povrnitve stroškov v takšni
višini, kot bi je bili deležni doma. Države se lahko odločijo, da bi krile tudi stroške terapij,
bivanja in potovanj.


KONFERENCA O PRIHODNJI POLITIKI BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
EU

V Atenah se bo 27. aprila 2009 začela dvodnevna konferenca o prihodnji evropski politiki
biotske raznovrstnosti z naslovom »Zaščita biotske raznovrstnosti – po letu 2010«. 230
delegatov iz vseh držav članic EU, predstavniki nevladnih organizacij, evropskih poslovnih
združenj in organizacije ZN bodo razpravljali o sedanji politiki EU, prednostnih nalogah ter
prihodnjih ukrepih v zvezi z ohranjanjem biotske raznovrstnosti. Na vzporednih sejah se
bodo obravnavale različne teme: vplivi podnebnih sprememb na biotsko raznovrstnost,
odziv industrije in podjetij, možne izboljšave omrežja Natura 2000, potreba po
učinkovitejšem vključevanju vidikov biotske raznovrstnosti na drugih političnih področjih
(kot npr. kmetijstvo, ribištvo, regionalni razvoj, prevoz, energija, trgovina in razvojna
pomoč). Čeprav je bil dosežen pomemben – npr. z vzpostavitvijo omrežja Natura 2000 –
postaja vse bolj jasno, da se slabšanje ekosistemov in izumiranje vrst nadaljuje. Za uresničitev
cilja EU, zaustavitve biotske raznovrstnosti, je nujno, da se pri političnem in gospodarskem
odločanju začne upoštevati dejanska vrednost biotske raznovrstnosti. Zaščita biotske
raznovrstnosti pomeni ohranitev odpornosti in vitalnosti naravnih ekosistemov zaradi
njihove resnične vrednosti ter dobrin, ki jih nudijo družbi. Zato se zdravi ekosistemi naša
najboljša obramba proti najhujšim vremenskim pojavom, povezanim s podnebnimi
spremembami. Več informacij najdete tukaj.


EVROPSKI
FORUM
VKLJUČEVANJU

IN

INTERAKTIVNA

SPLETNA

STRAN

O

Evropska komisija je 20. aprila uvedla dve novi orodji za vključevanje državljank in
državljanov tretjih držav, ki živijo v EU. Prvo orodje je evropski forum o vključevanju, ki je
organiziran v sodelovanju z Evropskim ekonomsko‐socialnim odborom in v okviru katerega
si bodo evropske institucije, zainteresirane strani in organizacije civilne družbe, izmenjevale
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stališča o vprašanjih vključevanja. Drugo orodje je evropska spletna stran za vključevanje
http://ec.europa.eu/ewsi/, katere geslo bo »vključevanje na dosegu roke«. Cilj evropske
spletne strani za vključevanje je spodbujati politike in prakse vključevanja z izmenjavo
uspešnih strategij ter podpirati sodelovanje med zainteresiranimi stranmi in organizacijami
civilne družbe po vsej Evropi. Spletna stran bo delovala kot most med organizacijami, ki se z
vključevanjem ukvarjajo v praksi, in oblikovalci politik. Več informacij najdete tukaj. (BA)


ZASEDANJE O VODILNI VLOGI LOKALNIH
OBLASTI NA PODROČJU PODNEBNIH SPREMEMB

IN

REGIONALNIH

Od 2.‐ 4. junija 2009 se bodo v Kopenhagnu zbrali predstavniki lokalnih, regionalnih in
nacionalnih oblasti s celega sveta na zasedanju z naslovom Local Government Climate Change
Leadership Summit. Namen zasedanja je spodbujanje dialoga med nacionalno in lokalno
ravnjo glede vloge, ki jo morajo lokalne in regionalne oblasti igrati v postkjotskih
sporazumih. Na konferenci bodo trije tematski sklopi: ukrepi za blažitev, prilagajanje in
finančni mehanizmi. Namen teh tematskih sklopov je dvojen. Mesta, občine in regije po
vsem svetu bodo imeli priložnost predstaviti svoje najboljše prakse na področju podnebnih
sprememb in izmenjati izkušnje. Lahko bodo tudi prikazali nacionalnim vladam,
mednarodnim organizacijam in medijem, kako pomembno vlogo mesta, občine in regije
igrajo pri uresničevanju Kjotskega protokola. Ti tematski sklopi se bodo sproti dopolnjevali
in bodo predstavljeni na konferenci ZN o podnebnih spremembah COP15 decembra 2009 in
na svetovni razstavi EXPO 2010 v Šanghaju. Več informacij o zasedanju najdete tukaj.


POSODOBLJEN SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV S PREPOVEDJO
OPRAVLJANJA LETOV V EVROPSKEM ZRAČNEM PROSTORU

Evropska komisija je posodobila t. i. črni seznam letalskih prevoznikov, za katere iz
varnostnih razlogov velja prepoved opravljanja letov v EU. Tako so sedaj na Unijin seznam
prevoznikov, za katere velja prepoved opravljanja letov, uvrščeni: vsi letalski prevozniki iz
Angole, Benina, Ekvatorilane Gvineje, Indonezije, Kirgiške republike, Liberije, Sierre Leone,
Svazija, Demokratična republika Kongo in Gabona (razen Gabon Airlines in Afrijet, za katere
veljajo izjeme za nekatera letala) in 16 posameznih prevoznikov. Več informacij najdete
tukaj. (BA)

16
Tedenske novice SOS / 20‐24.04.2009
Št. 16

