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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
SREČANJE Z MINISTRICO ZA JAVNO UPRAVO
Predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se 12. maja 2009 sestali z
ministrico za javno upravo, Irmo Pavlinič Krebs, s katero so govorili o spremembah na
področju javnih uslužbencev, o zakonu o začasnem znižanju plač funkcionarjem,
napredovanju javnih uslužbencev, deregulaciji ter o odzivanju na finančno, socialno in
gospodarsko krizo. Skupnosti občin Slovenije je opozorila na nujnost sprememb na področju
vključitve reprezentativnih asociacij v procese priprav oziroma obravnav tistih zakonskih in
podzakonskih predpisov, ki posegajo v delovanje in pristojnosti lokalnih skupnosti.
Ministrica je poudarila, da se zavedajo problema deregulacije. Zato so tudi na MJU pripravili
Resolucijo o normativni dejavnosti, namenjeno izboljšanju postopkov priprave in vsebine
predpisov. Tako želijo vzpostaviti boljšo preglednost sprejemanja predpisov za predstavnike
na državni ravni kot tudi za tiste na lokalni ravni. Predstavniki SOS so tudi opozorili na
problematiko določil o napredovanju javnih uslužbencev. Zdajšnji sistem namreč ne
omogoča nagrajevanja le dobrih delavcev, zato se je ministrica strinjala, da se je tega
problema treba resno lotit, vendar slednje ni mogoče brez sodelovanja s sindikati javnega
sektorja. Ministrica je predlagala in predstavniki Skupnosti občin Slovenije so soglašali, da še
v naprej intenzivno sodelujejo, tako na medsebojnih srečanjih kot tudi v procesih odločanja,
pomembnih za lokalne skupnosti. Skupnost občin Slovenije pa bo še naprej vztrajala in se
zavzemala za izboljšanje položaja javnih uslužbencev. (AJ)
OCENITEV VREDNOSTI NEPREMIČNIN
1. in 2. odstavek 16. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni
list št. 14/2007) določa za nepremičnine, da mora biti premoženje, ki je predmet razpolaganja
pred izvedbo postopka ocenjeno s strani pooblaščenega ocenjevalca vrednosti nepremičnin.
Posamični program mora v skladu z 20. členom Uredbe o stvarnem premoženju obvezno
vsebovati tudi ocenitev vrednosti nepremičnine. Pojavljajo se primeri, ko je cenitev
nesmiselna zaradi nizke vrednosti zemljišča. Stoški same cenitve tako lahko predstavljajo
precejšen del stroškov prenosa zemljišč. Glede na to, da zakon in uredba ne določata
nobenih izjem od obveznosti opravljanja cenitev mora cenitev za nepremičnine biti kljub
občasni nesmiselnosti opravljena in sicer, ko gre za razpolaganje (prodajo). V primeru, ko gre
za upravljanje (stavbna pravica ali druga stvarna pravica ali pa se stvarno premoženje

2
Tedenske novice SOS / 11.‐08.15.2009
Št. 19

države oziroma samoupravne lokalne skupnosti oddaja v najem). Se mora opraviti cenitev,
ko bi višina nadomestila v enem letu izkustveno presegla 2000 EUR. (SP)
VSESLOVENSKO SREČANJE ŽUPANOV
V organizaciji SVLR je včeraj 13. maja 2009 na Brdu pri Kranju, potekalo vseslovensko srečanje
županov. Udeležilo se ga je več kot 180 županov, predstavnikov občin ter regionalnih razvojnih
agencij, katerim je ministrica mag. Zlata Ploštajner s sodelavci spregovorila o aktivnostih Vlade RS pri
pripravi pokrajinske zakonodaje, črpanju evropskih sredstev ter drugih aktualnih temah. Srečanja se
je udeležil tudi predsednik Vlade RS g. Borut Pahor, ki je prisotne nagovoril o pomembnosti projekta
pokrajin v Sloveniji. Ministrica je poudarila, da se predvideva v decembru 2009 začetek
zakonodajnega postopka obravnave pokrajinske zakonodaje v Državnem zboru RS, cilj pa je izvedba
volitev v bodoče pokrajine hkrati z lokalnimi volitvami 2010. Prav tako je povedala, da bo prenos
pristojnosti na pokrajine postopen, hkrati pa bo moral sistem financiranja pokrajinam zagotoviti
ustrezen delež sredstev iz lastnih virov financiranja. O perečem vprašanju števila pokrajin, je
predsednik vlade mnenja, da se naj to določi kasneje, saj bo odvisno od tega, kakšna izhodišča bodo
zanje. Vsekakor pa so se odločili za razvojne pokrajine. Strateški svet za decentralizacijo in
regionalizacijo predlaga koncept večjih pokrajin, ki predvideva 3 oziroma 6 do 8 pokrajin. Pomembno
je, da se sledi interesom prebivalcev pokrajine, hkrati pa prisluhniti strokovnim dialogom, ki
zastopajo argumente za različne modele. Mnenja županov gredo večinoma v podporo ustanovitvi
pokrajin. Le v poglavju o številu le‐teh se njihova mnenja razlikujejo. Tako je Anton Peršak (župan
občine Trzin) ocenil model treh pokrajin kot najustreznejši, prav tako se župan Janko Stušek iz
Radovljice zavzema za manjše število močnejših pokrajin. Drugačnega mnenja je župan MO Ptuj, ki
zavzema stališče, da ne gre nikakor razmišljati o manj kot 11 pokrajinah. Franc Kangler, župan MOM
in predsednik SOS, je poudaril, da je uspeh projekta pokrajin na koncu le odvisen od volje političnih
strank. (vir: SVLR, AJ)

HRVAŠKA SPREJETA V MREŽO NALAS
V Sečoveljskih solinah ob reki Dragonji se je predstavilo Hrvaško združenje občin
predstavnikom mreže NALAS. Po predstavitvi Hrvaškega združenja občin so prisotni
soglasno sprejeli sklep o sprejmu Hrvaškega združenja občin (Savez općina Republike
Hrvatske) v mrežo Nalas. Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so novo članico sprejeli z
veseljem, saj so v preteklosti velikokrat pogrešali partnerja v sosednji Hrvaški za izvedbo
raznih projektov. (SK)
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SEKRETARIAT SOS POD DROBNOGLEDOM
Mreža združenj občin JV Evrope – NALAS, se je koncem tega tedna sestala v Portorožu. Ena
izmed aktivnosti, ki potekajo v okviru NALAS‐a je t.i. »peer review« asociacij in tokrat je bil
na vrsti SOS. Generalna sekretarka je predstavila delovanje SOS, organe, procese odločanja,
financiranje, dosežke in izzive,… Po predstavitvi so prisotni predstavniki različnih združenj
občin intervjuvali zaposlene v sekretariatu v treh skupinah. Prva skupina se je osredotočala
na odločevalske procese, zakonodajo, lobiranje, sodelovanje z vlado ipd; druga skupina je
obravnavala storitve za članice, informiranje, projekte,… in tretja mednarodno sodelovanje
SOS. Na plenarnem zasedanju so predstavniki drugih združenj predstavili ocene, mnenja in
priporočila. Nad delom sekretariata so glede na število zaposlenih in finančne vire izrazili
veliko pohval. Seznanjeni z načinom dela SOS so predlagali tudi številna priporočila, kako
posamezna področja izboljšati, nadgraditi ipd. S »peer review‐jem« smo tako zaposleni v
sekretariatu SOS, kot gostje iz drugih asociacij zapustili srečanje obogateni s številnimi
novimi idejami. (SK)
TURNIR SOS V NOGOMETU IN ODBOJKI

Skupnost občin Slovenije obvešča, da bo 12. junija 2009 v Podčetrtku organizirala turnir v
malem nogometu in odbojki. Turnir bo namenjen zaposlenim in funkcionarjem v občinah,
povabili bomo pa tudi druge javne uslužbence. Vabila s podrobnostmi sledijo v tem tednu,
lahko pa že pričnete s pripravami in določite selektorja, ki bo sestavil “zmagovalni” ekipi. V
kolikor računate na zmago in bi ta zahtevala praznovanje pozno v noč, vam bomo ponudili
tudi možnost nočitve. Ob turnirju bo v Podčetrku veliko priložnosti tudi za druženje, zato
vabljeni, da si rezervirate termine. Dokažite, da je vaša občina najboljša v nogometu, v
odbojki ali pa v družabnosti. Za več informacij o dogodku se obrnite na Miha Mohorja, (tel.
02 234 15 02 ali miha.mohor@skupnostobcin.si).
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
VARSTVO ZUNANJEGA ZRAKA PRED ONESNAŽEVANJEM
Obvečamo vas, da je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo osnutek Operativnega
programa varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10. Vabimo vas k
posredovanju pripomb in predlogov. Vaše pripombe in predloge nam pošljite na
sasa.kek@skupnostobcin.si, najkasneje do 04.06.2009.
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Osnutek programa.
PREDLOG RESOLUCIJE O NORMATIVNI DEJAVNOSTI
Na sestanku z ministrico za javno upravo nam je bila posredovana informacija, da je že nekaj
časa v medresorski obravnavi predlog Resolucije o normativni dejavnosti, ki ga SOS kljub
pomembnosti ni prejel. Zato vam predlog resolucije,ki naj bi postavljala standarde za
doseganje kvalitetnih predpisov in v okviru tega tudi definirala načela vključevanja
javnosti v pripravo predpisov, podajamo spodaj v obravnavo in vas prosimo, da nam vaše
pripombe ter predloge posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do
petka 22.05.2009. (SP)
Predlog resolucije.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
18.5. / SESTANEK O REBALANSU PRORAČUNA
Vlada RS je na seji 23.4.2009 sprejela izhodišča za pripravo drugega rebalansa proračuna v
katerih je upoštevala predvideno zmanjšanje planiranih prihodkov kot posledice zmanjšanja
gospodarske aktivnosti, kakor tudi zmanjšane potrošnje in posledično zmanjšanje
proračunske porabe z namenom, da primanjkljaj ostane v mejah vzdržnega. S predlogom
drugega rebalansa se predvideva 4,9°proračunskega primanjkljaja, kar je razmeroma visoko,
vendar primanjkljaja ob upoštevanju izgube proračunskih prihodkov ni mogoče še bolj
znižati. Navedena uskladitev med prihodki proračuna in odhodki je bila dosežena s
predvideno odpravo valorizacije vseh socilanih prejemkov, znižanjem izdatkov za blago in
storitve ter investicij. Ker so občinski proračuni del javnih financ, ki vplivajo na
javnofinančni položaj, je nujno, da so varčevalni ukrepi predvideni tudi v občinskih
proračunih. Glede na navedeno in glede na prizadevanje vlade, da se doseže navedeni
proračunski primanjkljaj, je Ministrstvo za finance povabilo predstavnike Skupnosti občin
Slovenije skupaj s predstavniki SVLR. (SK)
19.5. / 12. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Dne 19. maja 2009, bo z začetkom ob 9.30 uri potekala 12. seja predsedstva Skupnosti občin
Slovenije. Seja bo v prostorih Mestne občine Ljubljana. Osrednja točka dnevnega reda bo
razgovor z ministrom dr. Igorjem Lukšičem. (SK)
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20.05. / DELOVNA SKUPINA ZA PREDŠ. VZGOJO
Delovna skupina za predšolsko vzgojo pri SOS se bo dne 20. maja 2009 ob 10. uri sestala na 2.
sestanku, ki bo potekal v prostorih Oddelka za predšolsko vzgojo MO Ljubljana na Resljevi
18. Na sestanek vabljene članice in člani delovne skupine. V kolikor bi se sestanka želeli
udeležiti tudi drugi predstavniki ali predstavnice občin članic SOS, ki niso članice ali člani
delovne skupine, je za udeležbo potreben predhoden dogovor s sekretariatom SOS (T 02/234
15 00). (AJ)
21. IN 22. 5. / TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE
Sekretariat SOS je vsem občinam poslal vabilo s prijavnico na dogodek, ki ga v sodelovanju
organiziramo KSSENA, MO Velenje, Adesco in SOS. Naslov konference je FINANCIRANJE
UKREPOV OVE IN URE IZ KOHEZIJSKEGA SKLADA – TRAJNOSTNA RABA ENERGIJE
Dogodek bo v četrtek in petek, 21. in 22. maj 2009, ob 9.30 uri,v dvorani Centra Nova v
Velenju. PROGRAM; PRIJAVNICA; (SK)
27.05 / NOVE MOŽNOSTI ORGANIZIRANJA JAVNIH SLUŽB IN JAVNIH
SKLADOV
Zakon o javno zasebnem partnerstvu in Zakon o javnih skladih sta postavila nove pravne
okvire za organiziranje občinskih javnih služb in javnih skladov. Zakon o javno zasebnem
partnerstvu je v svojih prehodnih določbah uredil način preoblikovanja občinskih javnih
podjetij in javnih zavodov ter možnosti podeljevanja koncesij tem podjetjem oziroma
zavodom, pri čemer je za ta način preoblikovanja in podeljevanja koncesij določil triletni rok,
ki se bo iztekel marca naslednje leto. Glede na ta rok je sedaj zadnji čas, da tiste občine, ki
nameravajo oziroma morajo preoblikovati svoja javna podjetja ter eventualno tudi javne
zavode, začnejo z aktivnostmi na tem področju, saj po izteku tega roka ne bo več mogoče
podeljevati koncesij brez razpisa. Zakon o javnih skladih pa je določil novo vrednost
namenskega premoženja občinskih javnih skladov, kar posledično zahteva preoblikovanje
vseh tistih občinskih skladov, ki te vrednosti ne dosegajo.
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavatelji prof.dr. Gorazdom Trpinom,
direktorjem Inštituta za upravno pravo in Milanom Železnikom, univ.dipl.iur., direktorjem
Evropskega pravnega centra, vabi na seminar:»NOVE MOŽNOSTI ORGANIZIRANJA
JAVNIH SLUŽB IN JAVNIH SKLADOV«, ki bo v sredo, dne 27.05.2009, s pričetkom ob
10.00 uri,v prostorih Austria Trendhotela Ljubljana, Dunajska 154, Ljubljana (dvorana
Horus). Vljudno vabljeni! (SP)
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28.05. / KONFERENCA WI‐FI
Skupnost občin Slovenije v četrtek, 28. maja 2009 ob 9.30 uri v Avstrija Trend hotel (Dunajska
154) v Ljubljani, organizira konferenco na temo brezžičnih omrežij, ki omogočajo povezave z
internetom. E‐uprava je v zadnjih letih ponosno zakorakala v informacijsko obdobje in se z
vsakim dnem bolj razvija. Vendar je odstotek uporabnosti storitev e‐uprave v največji meri
odvisen od števila ljudi, ki so jim te storitve dostopne. Na žalost je dostopnost teh storitev
večinoma omenjena le na prebivalce v urbanih krajih, kjer so ponudniki internetnih storitev
še videli smotrnost izgradnje komunikacijskega omrežja. Z brezžičnim povezovanjem pa se
imajo možnost komunikacijsko pripojiti k matični občini tudi oddaljeni kraji, ki tako tvorijo
logično informacijsko celoto. Na konferenci se boste seznanili s pomenom brezžičnih
omrežij za občine ter njihove občanke in občane, ki jih bo predstavil mag. Matjaž Janša,
generalni direktor Direktorata za elektronske komunikacije na Ministrstvu za gospodarstvo;
z aktualnimi

izzivi informacijske družbe, ki jih bo predstavila dr. Davorka Šel, v.d.

generalne direktorice Direktorata za informacijsko družbo, Ministrstvo za visoko šolstvo
znanost in tehnologijo; z brezžičnimi omrežji za pospešen razvoj, ki jih bo predstavil
Marjan Bradeško, NIL d.o.o. in s storitvami lokalne samouprave v e‐upravi, Maja Zupančič,
Ministrstvo za javno upravo. Predviden zaključek konference je ob 13.30 uri. Udeležba je
brezplačna. Vabilo; Prijavnica; Vljudno vabljeni! (SK)
10.6. / LIFE+ PREDSTAVITVENA DELAVNICA 2009
Evropska komisija v sodelovanju s Stella Consulting in MWH organizira predstavitveno
delavnico o programu LIFE+ v Sloveniji. Namen delavnice je predstavitev vsebine in pogojev
razpisa LIFE+ 2009 možnim prijaviteljem. Delavnica bo potekala: 10. junija 2009 v prostorih
Agencije RS za okolje, Ljubljana. Nadaljnje informacije – vključno z navodili za prijavo –
lahko najdete na spletni strani LIFE. (SK)
POVPRAŠEVANJE OBČIN
NUSZ ‐ MERILA
Iz Občine članice smo prejeli vprašanje, ali je možno z Odlokom o nadomestilu za uporabo
stavbnega zemljišča določiti merilo, s katerim bi se višje točkovala nezazidana zemljišča na
območjih izjemno ugodne lokacije. Glede na to, da takšna zemljišča še niso pozidana, jih ni
mogoče obravnavati z merilom izjemno ugodnih lokacij za pridobivanje dohodka v
gospodarskih dejavnostih, kot imajo to urejeno nekatere občine. Namen za določitev
takšnega točkovanja bi bilo povišanje nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za
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zemljišča, za katere je sprejet zazidalni načrt, medtem ko lastniki oziroma investitorji zemljišč
ne pristopijo k gradnji. S povišanjem nadomestila za taka zemljišča bi bilo mogoče
spodbuditi le‐te, da bi smotrneje gospodarili z zemljišči. Zanima jih, ali druge občine
vplivajo z višino nadomestila na spodbujanje zazidljivosti nezazidanih stavbnih zemljišč,
ter s kakšnimi merili določajo točkovanje le‐teh. Vljudno vas prosimo, da odgovore
pošljete do 25. maja 2009 na naslov sasa@skupnostobcin.si. (SK)
26. SEJA VLADE RS, 14.05.2009
DELNO POVRAČILO NADOMESTILA PLAČE
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o delnem povračilu nadomestila plače. S predlogom
zakona se omogoča začasno čakanje na delo pri delodajalcih, ki se soočajo z zmanjšanim
obsegom poslovanja in želijo ohraniti delovna mesta, pri čemer del bremena prevzema tudi
država.
Namen predlaganega interventnega zakona je ohranitev do 25.000 zaposlitev v podjetjih, ki
se soočajo z zmanjšanim obsegom poslovanja in usposabljanje zaposlenih v teh podjetjih za
pridobivanje novih veščin in znanj ter njihova dokvalifikacija oziroma prekvalifikacija
Z delnim povračilom izplačanih nadomestil plač s strani Zavoda RS za zaposlovanje
delodajalcem, ki zaradi razmer na trgu dela začasno ne morejo zagotavljati dela delavcem in
napotijo delavce na začasno čakanje na podlagi tega zakona, se želi začasno preprečiti
odpuščanje delavcev iz poslovnih razlogov in na ta način omejiti škodljive posledice
svetovne gospodarske krize. V smislu razvojne komponente predlaganega zakona pa je
določena obveznost delodajalcev glede usposabljanja delavcev na začasnem čakanju na delo.
S tem naj bi se dosegla večja stopnja prestrukturiranja, hkrati pa ustrezno vključevanje
delavcev v usposabljanje glede na potrebe delovnega oziroma proizvodnega procesa
V času čakanja na delo bodo delavci upravičeni do nadomestila plače v višini 85 % osnove za
nadomestilo. Breme tega nadomestila nosijo delodajalci v višini 35 odstotkov, preostalih 50
odstotkov pa država. Delavci na začasnem čakanju na delo imajo pravico in dolžnost, da se v
tem času usposabljajo. Delodajalci so dolžni zagotoviti usposabljanje delavcev v tem času,
država pa usposabljanje sofinancira do višine 500 evrov na delavca
V predlagani interventni zakon so lahko vključene vse gospodarske družbe, zadruge in
delodajalci fizične osebe, ki zaposlujejo delavce v skladu z določbami ZDR, morajo pa
izpolnjevati določene pogoje po tem zakonu
Delodajalec bo pravico do delnega povračila izplačanih nadomestil plač in povračila
stroškov usposabljanja uveljavljal z vlogo, ki jo bo vložil v elektronski in pisni obliki na
Zavodu RS za zaposlovanje najkasneje do 31. marca 2010 skupaj z opisom poslovnega
položaja in program. (Vir: Vlada RS)
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SPREMEMBE ZAKONA O JAVNIH FINANCAH
Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnih
financah. Poglavitna rešitev zakona je zagotovitev pravnega okvira za znižanje
izpostavljenosti tveganjem upravljanja z denarnimi sredstvi ter ureditev prepovedi sklepanja
tistih posojilnih poslov, ki so namenjeni tako imenovanim menedžerskim odkupom
lastniških deležev v podjetjih. Prepoved velja tako za nova posojila kot tudi za obnavljanje
obstoječih posojil za financiranje odkupov delnic ali poslovnih deležev gospodarskih družb s
strani poslovodstev teh gospodarskih družb ali z njimi povezanih oseb. Prepoved se nanaša
tudi na kakršnekoli spremembe pogojev kreditov v korist kreditojemalcev kot so na primer:
uvedba ali podaljšanje moratorija na odplačilo glavnic ali obresti, sprememba ročnosti
kreditov, sprememba načina odplačila glavnic ali obresti in podobno. Cilj spremembe in
dopolnitve zakona je znižati izpostavljenost tveganjem upravljanja z denarnimi sredstvi ter
nedvoumno in jasno določiti tiste vrte posojilnih poslov bank, ki so nezdružljive z vsemi
oblikami državnih pomoči, ki jih zakon predvideva kakor tudi v nasprotju z osnovnim
namenom ukrepanja države za stabilizacijo finančnega sistema (Vir: Vlada RS)
KMETIJSKA POLITIKA IN POLITIKA RAZVOJA PODEŽELJA
Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja. Uredba skladno s pravili pomoči »de minimis« določa ukrepe in vrste
državnih pomoči za mala in srednje velika podjetja, združenja in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Za ta namen so letos predvidena sredstva v
skupni višini dobrih 417 tisoč evrov. Opredeljuje upravičence, upravičene stroške, pogoje,
merila, postopke, višino sredstev ter finančna merila za izvajanje ukrepov, kot so pomoč za
dokončanje komasacijskih postopkov, podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in
interesnemu združevanju, spodbujanje proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov in
kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov ali živil. Namen izvajanja ukrepov iz te uredbe je
ohranjanje kmetijske dejavnosti in poseljenosti slovenskega podeželja ter ustanavljanje novih
in še posebej vzdrževanje že postavljenih shem kakovosti za kmetijske proizvode (pridelke
ali živila) (Vir: Vlada RS)
INFORMACIJA O PRIPRAVI PROGRAMSKO USMERJENEGA PRORAČUNA
Vlada RS se je seznanila z informacijo o pripravi programsko usmerjenega proračuna in
sprejema pristop programsko usmerjenega proračuna za pripravo proračunov RS in lokalnih
skupnosti za leti 2010 in 2011. Vlada je tudi podprla ustanovitev Fiskalnega sveta kot
neodvisnega in samostojnega posvetovalnega telesa za oceno vzdržnosti vladnih fiskalnih
politik in uspešnosti izvajanja strukturnih reform.
Programski pristop bo privedel do sprememb, ki bodo dolgoročno omogočile strukturne
prilagoditve, pri katerih Slovenija zaostaja za razvitejšimi državami. V tej luči je vlada
predvidela tudi prenovo Nacionalnega reformnega programa 2008‐2010 (posodobitev cikla
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Lizbonske strategije), vključno z izvedbenim dokumentom, Resolucije o nacionalnih
razvojnih projektih za obdobje 2007‐2023 ter Državnega razvojnega programa. Vse razvojne
dokumente je treba ustrezno ovrednotiti, prevetriti in povezati s k ciljem usmerjenim
programskim proračunom
Pristop programsko usmerjenega proračuna predvideva, da proračun RS sestavljajo
programska košarica ter osnovana socialna mreža (socialni transferji, pokojnine, štipendije
ipd.) in upravljanje z javnim dolgom, terjatvami in plačili EU, ki v fazi uveljavitve zasnove
niso predmet programske košarice. V programsko košarico se v prvi fazi uvrsti 9 razvojnih
politik z vsemi programi in podprogrami (podjetništvo, R&R, trg dela, izobraževanje in
kulturo, promet, energetika, okolje, kmetijstvo in socialni razvoj) in 3 državotvorne politike
(varnostna in zunanja politika, pravosodne, upravne in druge storitve). Izdatki za
programsko košarico so določeni s fiskalnim pravilom in predstavljeni v srednjeročnem
načrtu (obseg in struktura sredstev med politikami). Razrez znotraj programov in
podprogramov v posamezni politiki se določi na podlagi predlaganih ciljev in kazalnikov,
usklajuje pa se v desetih delovnih skupinah (9 razvojnih politik in usklajevalna skupina), ki
predlagajo vladi končne rešitve
Za ustanovitev Fiskalnega sveta je vlada zadolžila Ministrstvo za finance, da v sodelovanju s
Službo Vlade RS za razvoj in evropske zadeve pripravi ustrezen pravni akt do predložitve
rebalansa proračuna RS. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
ELEKTROMAGNETNA SEVANJA V NAŠEM OKOLJU
Umeščanje novih virov elektromagnetnih sevanja v prostor, zlasti baznih postaj mobilne
telefonije in z njimi povezana EMS še vedno burijo duhove in sprožajo številne pomisleke in
nasprotovanja javnosti. Kot odgovor na zaskrbljenost ljudi je bil v preteklosti ustanovljen
projekt Forum EMS, ki je namenjen vsem, ki iščejo odgovore na pereče probleme s področja
EMS. V okviru projekta Forum EMS se vsako leto v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije
(SOS) pripravlja tudi merilna kampanja, ki omogoča občinam najem merilnega sistema ter s
tem nudi vpogled v trajno (24 urno) obremenjenost njihovega okolja z EMS zaradi različni
virov EMS (bazne postaje, radijski in TV oddajniki...). Rezultati merilne kampanje, kateri se je
pridružilo že preko 60 občin, kažejo da obremenitve okolja z EMS ne presegajo zelo strogih
mejnih vrednosti, ki jih določa slovenska zakonodaja. Vendar pa nizke izmerjene vrednosti
še niso zagotovilo, da je povsod tako, saj je jakost EMS v okolju izredno dinamičen pojav na
katerega vplivajo številni dejavniki. Za ugotavljanje sevalnih obremenitev na določen
območju zato praktično ni druge možnosti kot meritve EMS. Za vse, ki se bodo letos
pridružili merilni kampanji smo pripravili tudi nekaj novosti, najpomembnejša je možnost
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izposoje merilca osebne izpostavljenosti EMS. Za dodatne informacije in prijavo k merilni
kampanji nam pišite na elektronski naslov info@forum‐ems.si ali nas pokličite na telefon (01)
568 27 32.
USPOSABLJANJE ZA PRIDOBIVANJE EU SREDSTEV
Obveščamo vas, da bo Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve izvedlo usposabljanje
organizacij za pridobivanje EU sredstev iz programa Skupnosti PROGRESS 2007‐2013.
Predvidoma se načrtuje izvedba treh delavnic in sicer 27. maja 2009 Ljubljani, 16. junija 2009
v Mariboru in predvidoma 16. septembra 2009 v Kopru. Udeležba na delavnicah je
brezplačna in jo financira Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Točna lokacija in
ura ter program izvedbe 1. delavnice bodo objavljeni v naslednjih dneh na spletni strani
MDDSZ. Prijave na 1. delavnico bodo zbirali do 25.05.2009 do 15.00 ure po e‐mailu:
klavdija.vrecer@gov.si. Za dodatne informacije o delavnici se obrnite na go. Klavdijo Vrečer
(telefon: 01 369 7657 in elektronski naslov: klavdija.vrecer@gov.si).
NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE 1. RAZPISA SLO‐AUT
V okviru 1. roka 1. skupnega javnega razpisa Operativnega programa Slovenija–Avstrija
2007‐2013, številka javnega razpisa: 4300‐ 191/2008 so v tehničnem sekretariatu pri
prijaviteljih zasledili najpogostejše napake, ki so objavljavljene v seznamu najpogostejših
napak prijaviteljev, ki vam je lahko v pomoč pri pripravi vloge. V kolikor imate kakršnakoli
vprašanja se lahko obrnete na Skupni tehnični sekretariat. Več (SK)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

FINANCIRANJE LOKALNE JAVNE INFRASTRUKTURE
Javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture
Predmet razpisa: dodeljevanje ugodnih posojil občinam za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne samoupravne
skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta. Obrestna mera je
Euribor (trimesečni) + 1 % letno (osrednjeslovenske občine) oziroma + 0,25 % letno za občine
iz Pomurja in občine iz območja s posebnimi razvojnimi problemi oziroma + 0,35 % letno za
vse ostale občine.
Upravičenci: občine, občine iz osrednjeslovenske regije se lahko prijavijo samo na 2. rok!
Upravičeni stroški: stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le‐ta ne sme biti starejša od 10 let), stroški
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priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije.
Roki za oddajo: prvi rok 8. 6. 2009, drugi rok 8. 7. 2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNA DEJAVNOST V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Razpis za sofinanciranje mednarodne dejavnosti v vzgoji in izobraževanju v Republiki
Sloveniji
Predmet razpisa: sofinanciranje mednarodnih dejavnosti vrtcev, osnovnih, srednjih, višjih
strokovnih in glasbenih šol, dijaških domov ter šol za vzgojo in izobraževanje otrok in
mladostnikov s posebnimi potrebami v Republiki Sloveniji.Upravičenci: pravne osebe s
področja vzgoje in izobraževanja ‐ vrtci, osnovne, srednje, višje strokovne in glasbene šole,
dijaški domovi ter šole za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi
potrebami v Republiki Sloveniji, ki so organizirani v javni mreži ali so za izvajanje dejavnosti
(so)financirani iz državnega proračuna, šolski centri
Upravičeni stroški:
~ mednarodna srečanja, festivali in seminarji, ki jih šole v Sloveniji organizirajo v
sodelovanju s tujimi partnerji ali z mednarodno udeležbo;
~ udeležba strokovnih delavcev in predšolskih otrok, učencev, dijakov in vajencev na
podobnih srečanjih, festivalih in seminarjih v tujini;
~ šolski projekti izmenjav in partnerstev, za katere financiranje ali sofinanciranje ni
predvideno s programom Vseživljenjsko učenje.
Roki za oddajo: do 26. 5. 2009 do 12. ure. Več info TUKAJ.
POVEČEVANJE GOSPODARSKE VREDNOSTI GOZDOV
Javni razpis za ukrep 122 ‐ Povečevanje gospodarske vrednosti gozdov iz PRP 2007‐2013 za
leto 2009
Predmet razpisa: dodelitev nepovratnih sredstev iz Programa razvoja podeželja Republike
Slovenije 2007 ‐ 2013 (v nadaljevanju PRP) iz naslova ukrepa »Povečanje gospodarske
vrednosti gozdov«.
Upravičenci: Vlagatelji za dodelitev nepovratnih sredstev za podpore v okviru tega ukrepa
so:
1. pravne ali fizične osebe, ki so lastniki ali solastniki zasebnih gozdov na območju RS;
2. združenja pravnih in fizičnih oseb lastnikov gozdov na območju Republike Slovenije,
3. občine, ki imajo v lasti gozd na območju Republike Slovenije,
4. zveze občin, ki imajo v lasti gozd na območju Republike Slovenije.
Upravičeni stroški:
Namen A: naložbe v gradnjo in rekonstrukcijo gozdnih cest in gozdnih vlak ter pripravo
gozdnih vlak:
‐ stroški gradnje ali rekonstrukcije gozdne ceste in opreme;
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‐ stroški gradnje, rekonstrukcije ali priprave gozdne vlake in opreme;
‐ prispevek upravičenca v naravi je lastno delo investitorja, ki ga potrdi Zavod za gozdove
Slovenije (v nadaljevanju ZGS);
‐ splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta, in sicer honorarji projektantom,
inženirjem, svetovalcem študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti do višine 10%
priznanih upravičenih stroškov naložbe.
Namen B: naložbe v nakup nove mehanizacije in nove opreme za sečnjo in spravilo lesa.
Upravičeni stroški za naložbe iz namena B so:
‐ stroški nakupa in dobave nove mehanizacije in opreme za sečnjo in spravilo,
‐ stroški usposabljanja za delo z novo mehanizacijo, vezano na investicijo,
‐ stroški nakupa osebne zaščitne opreme za delo s stroji in opremo, vezano na investicijo
‐ splošni stroški, povezani s pripravo in izvedbo projekta.
Roki za oddajo: do objave obvestila o prenehanju zbiranja vlog, ki bo objavljen na spletnih
straneh MKGP. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPSKI TEDEN MALIH IN SREDNJIH PODJETIJ
Od 6. do 14. maja je v okviru prvega evropskega tedna malih in srednjih podjetij (MSP) v
številnih evropskih državah potekalo več kot 1000 prireditev z namenom spodbujanja
podjetništva in ozaveščanja o podpori podjetjem. Tako so podjetniki lahko našli informacije,
nasvete, podporo in zamisli na evropski, nacionalni, regionalni in lokalni ravni, ki jim bodo
pomagali razvijati njihove dejavnosti. Teden malih in srednjih podjetij je eden izmed
ukrepov za izvajanje Akta za mala podjetja, ki je prvi resnično celovit okvir politike za mala
in srednja podjetja za EU in države članice. Od leta 2004 je Evropska komisija je dosegla
pomemben napredek pri politikah za spodbujanje malih in srednjih podjetij: uveljavitev
načela » misli najprej na male« v EU, zmanjševanje upravnih obremenitev, zaradi
spremenjenih predpisov o državni pomoči mala in srednja podjetja lažje izkoriščajo javno
financiranje za usposabljanje, raziskave in razvoj, varstvo okolja itd., novi evropski akt o
zasebni družbi, leta 2009 uveden evropski program izmenjav »Erasmus za mlade
podjetnike«, predlagana je bila nova zakonodaja za reševanje problema zamud javnih
organov in podjetij pri plačilih. Več informacij najdete tukaj. (BA)
VRH EU O ZAPOSLOVANJU
EU se je 7. maja sestala na posebnem vrhu, namenjenem omejevanju vpliva gospodarske
krize na delovna mesta v Evropi. Trojka (češka, švedska in španska vlada) je skupaj z
Evropsko komisijo, delodajalci in sindikati iskala najboljše načine za ohranjanje novih
delovnih mest. V ta namen je vrh določil deset ukrepov: (1) s pomočjo javnega financiranja
ohraniti čim več ljudi na delovnih mestih z začasno prilagoditvijo delovnega časa in s
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preusposabljanjem, (2) spodbujati podjetništvo in ustvarjanje delovnih mest , npr. z
zniževanjem s plačami nepovezanih stroškov dela ter prožno varnostjo, (3) izboljšati
učinkovitost državnih zavodov za zaposlovanje z zagotavljanjem intenzivnega svetovanja,
usposabljanja in iskanja delovnih mest v prvih tednih brezposelnosti, predvsem za mlade
brezposelne, (4) znatno povečati število visokokakovostnih vajeništev in pripravništev do
konca 2009, (5) spodbujati bolj vključujoče trge dela, (6) izboljšati sposobnosti na vseh ravneh
z vseživljenjskim učenjem, (7) uporabiti mobilnost delovne sile za usklajevanje učinkovite
ponudbe delovne sile in povpraševanje po njej, (8) zagotoviti ustrezno usposabljanje glede na
potrebe po delovni sili, (9)pomagati brezposelnim in mladim ustanoviti njihova lastna
podjetja, in sicer z zagotavljanjem izobraževanja in začetnega kapitala ali z znižanjem ali
odpravo davka na ustanovitev podjetja ter (10) predvideti in upravljati prestrukturiranje z
vzajemnim učenjem in izmenjavo dobre prakse. Na podlagi razprav na vrhu bo Komisija
oblikovala svoj predlog in ga predstavila 18. in 19. junija Evropskemu svetu. Več informacij
najdete tukaj (BA).
VZPODBUJANJE KOLESARJENJA V EVROPSKIH MESTIH
Na zaključnem zasedanju mednarodne konference o politiki kolesarjenja z naslovom »Velo‐
City« ki je potekala 15. maja v Evropskem parlamentu, je bila podpisana »Bruseljska listina«.
Namen te listine je vzpodbuditi večjo uporabo koles v Evropi. Tako naj bi do leta 2020
kolesarjenje predstavljajo vsaj 15% načinov potovanj v Evropi. Lansiran je bil tudi prvi
evropski leksikon o kolesarjenju, ki vsebuje ključne pojme o kolesarjenju v vseh 23 uradnih
jezikih EU. Več informacij najdete tukaj. (BA)
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