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»Ni res, da si ne upamo, ker je težko, temveč je težko, ker si ne upamo.«
Seneka
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78. Plenarno zasedanje Odbora regij
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78. Plenarno zasedanje Odbora regij
Učinkovito upravljanje z javno razsvetljavo

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
•

PROBLEMATIKA
KRIŽANJ

ZAPADLIH

OBVEZNOSTI

VZDRŽEVANJA

NIVOJSKIH

Po slabem mesecu dni smo prejeli zapis sestanka o problematiki reševanja zapadlih
obveznosti iz naslova vzdrževanja nivojskih križanj med železnico in cestami. V zapisu so
zapisani dogovori, o katerih smo vas že obvestili, so pa naslednji: predlaga se ponovna
sklenitev dogovora med Ministrstvom za finance in Ministrstvom za promet;obvezno je, da
dogovor podpišejo tudi predstavniki Slovenskih železnic d.o.o; podaljša se rok za izvedbo
projektov železniške infrastrukture na območjih prizadetih občin do leta 2013;parcialni
dogovor za reševanje zadeve je potrebno doseči tudi v tistih občinah, kjer so izvršbe že bile
izvedene. Sekretariat SOS je na Službo vlade RS naslovil dopis, v katerem smo jih pozvali, da
nam posredujejo informacije o poteku dogovorov med pristojnimi ministrstvi in železnico po
sestanku, ki je se je dogodil 14. Januarja. (jv)
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•

NADALJEVANJE POGAJANJ O NOVIH ALI POVEČANIH OBVEZNOSTIH ZA
OBČINE

Na ministrstvu za finance so se nadaljevala pogajanja o novih oz. povečanih nalogah za
občine na osnovi spiska zakonskih in podzakonskih predpisov, ki smo ga pripravili v
Skupnosti občin Slovenije in so bili sprejeti večinoma v letu 2008, delno v letu 2007, nekateri
pa tudi prej, pa so učinki vidni sedaj.

Številna delegacije SOS je predstavnicam in

predstavnikom ministrstev argumentirano predstavljala nove in povečane obveznosti za
občine, ki so jih v preteklosti prinesli številni zakoni in podzakonski predpisi. Predstavniki
ministrstva za šolstvo so sestanek zapustili še pred začetkom, kot so povedali vztrajajo, da ne
zakon o vrtcih, ne zakon o osnovni šoli in ne zakon o organiziranju in financiranju vzgoje in
izobraževanja, ki so bili spremenjeni v letu 2007 in 2008 občinam niso povzročili ne novih
nalog, ne povečanih obveznosti!!! Predstavnica SOS je natančno in temeljito pokazala, da
njihove trditve ne držijo. Predstavnica ministrstva za okolje in prostor je povedala, da je bilo
na njihovem področju v preteklosti sprejetih kar nekaj zakonskih in podzakonskih
predpisov, ki zahtevajo več občinskih finančnih sredstev. Predstavnik ministrstva za notranje
zadeve je zanikal, da bi na področju uvajanja in vzpostavljanja občinskih redarskih služb
nastale kakšne nove ali povečane obveznosti za občine. Prav tako so predstavniki ministrstva
za javno upravo zagotavljali, da v letu 2009 ne bi smelo biti bistvenih povišanj iz naslova
uvedbe novega plačnega sistema, če so seveda občine v skladu z zakonom rezervirale
sredstva za odpravo plačnih nesorazmerij. Ministrstvo za zdravje se sestanka ni udeležilo.
Ministrstvo za finance bo v naslednjih dneh opravilo pogovore še z ministrstvi, ki se
današnjega sestanka niso udeležili, v naslednjem tednu pa naj bi se ponovno sestali tudi s
predstavniki asociacij in poskušali približati stališča in predloge. (jv)
•

NOVA POGAJANJA Z MINISTRSTVOM ZA ŠOLSTVO O METODOLOGIJI

Ministrstvo za šolstvo in šport je ponovno sklicalo širšo pogajalsko skupino za področje
predšolske vzgoje, ki jo ob predstavnicah in predstavnikih asociacij sestavljajo tudi
vrtčevske organizacije. Današnji sestanek je vodila državna sekretarka Alenka Kovšca in je
bil namenjen rešitvi problematike nastale s sprejemom novele zakona, ki je pod pritiski
vrtcev in Ministrstva za finance uveljavil samo en model financiranja vrtcev. V razpravi v
kateri so sodelovale predstavniki skupnosti in vrtčevskih organizacij, se je pokazalo, da bi
uveljavitev tega sistema v dani situaciji povzročil bistveno več težav, kot pa koristi, še
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posebej v kontekstu tega, ko ministrstvo razmišlja o večjih sistemskih spremembah na
področju predšolske vzgoje (tudi o prenosu plač zaposlenih na državo). V tem kontekstu je
bila soglasno sprejeta odločitev, ki jo je predlagala Skupnost občin Slovenije, da se zakon v
členih, ki določajo financiranje vrtcev začasno zadrži, v tem času pa naj bi se našle širše
sistemske rešitve za področje predšolske vzgoje. (jv)
•

SESTANEK
SLOVENSKE
DELEGACIJE
ZASEDANJEM ODBORA REGIJ

PRED

78,

PLENARNIM

V prostorih Službe vlade za evropske zadeve se je sestala slovenska delegacija v Odboru
regij. Na sestanku se je seznanila s stališči vlade na točke dnevnega reda 78. plenarnega
zasedanja Odbora regij. Pred vsakim zasedanjem Odbora regij se delegacija seznani s stališči
vlade, katera pa za delegacijo niso obvezujoča. Slovenska delegacija v Odboru regij zastopa
lokalne oblasti, ji je pa dobro sodelovanje z vlado in vladnimi službami v veliko pomoč in v
podporo delegaciji (MM).
•

ODGOVORI MZ NA NEKATERA VPRAŠANJA V ZVEZI Z OBVEZNIM
ZDRAVSTVENIM ZAVAROVANJEM

Ministrstvo za zdravje je posredovalo odgovore na nekatera vprašanja občin, ki vam jih v
nadaljevanju posredujemo
1. V zvezi z zdravstvenim zavarovanjem družinskih članov (zakoncev in izven
zakonskih partnerjev) je MZ 02.02.2009 posredovalo Direkciji ZZZS dodatna
pojasnila, na podlagi katerih naj bi se zadeva uredila najkasneje z današnjim dnem
(04.02.2009).
2. Glede vprašanja zakaj fizična oseba za obvezno zdravstveno zavarovanje plačuje
prispevek v višini 14,28 EUR na mesec, občina pa za občane v višini 28,48 EUR
mesečno, vam težko odgovorimo, ker višino te prispevke izračunava ZZZS in ne
Ministrstvo za zdravje. Bomo pa to neskladje sigurno odpravili v novem ZZVZZ, ki
ga že pripravljamo na ministrstvu.
3. Vprašanje, katere občane prijavi občina v obvezno zdravstveno zavarovanje, vam
odgovarjamo, da v kolikor prosilec za zavarovanje živi v skupnem gospodinjstvu z
ožjimi ali širšimi družinskimi člani, se ugotavljajo dohodki ter prihranki oziroma
premoženje vseh družinskih članov (21.točka prvega odstavka 15. člena).
4. Na MZ smo bili opozorjeni, da problem predstavlja vmesno obdobje in sicer, ko
občan vloži vlogo in občina odloča o vlogi, kajti v tistem času zavarovanec še ni
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upravičen, da ga občina zavaruje v obvezno zdravstveno zavarovanje.
Pojasnjujemo, da je osebam, ki nimajo urejenega zdravstvenega zavarovanja
zagotovljena nujna medicinska pomoč. Nato pa si morajo te osebe same urediti
zdravstveno zavarovanje.
S strani Ministrstva za zdravje je bilo zagotovljeno, da bo le to pristopilo k spremembi
Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za
prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, v kolikor bodo Skupnost občin Slovenije in
občine poslali predloge za spremembo pravilnika, vendar so na MZ opozorili, da je potrebno
pri predlogih ostati v okvirju določb ZZVZZ, predpisov o socialni varnosti in ZUP.
Zato vas prosimo, da nam najkasneje do četrtka 12.02.2009 pošljete konkretne in
konstruktivne predloge za spremembo Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov,
prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje, na
naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si (SP)
•

PREMESTITEV OZIROMA IMENOVANJE V VIŠJI NAZIV

19. člen ZSPJS določa, da se ob zaposlitvi, premestitvi na drugo delovno mesto oziroma
imenovanju v naziv ali višji naziv javni uslužbenec uvrsti v plačni razred, v katerega je
uvrščeno delovno mesto, za katerega je javni uslužbenec sklenil delovno razmerje, oziroma
na katerega je bil premeščen, oziroma v plačni razred, v katerega je uvrščen naziv, v
katerega je imenovan. Vendar v drugem odstavku ta člen določa, da če obstajajo za to
utemeljeni razlogi, se lahko javnega uslužbenca ob zaposlitvi, na podlagi soglasja,
premestitvi na drugo delovno mesto oziroma imenovanju v naziv ali višji naziv, uvrsti v
plačni razred, ki je za največ pet plačnih razredov višji od plačnega razreda delovnega mesta
oziroma naziva, vendar ne v višji plačni razred kot ga je možno doseči z napredovanjem. V
skladu s 53. členom ZJU se ob imenovanju v drug naziv, ob napredovanju v višji plačni
razred in ob premestitvi na drugo delovno mesto sklene aneks k pogodbi o zaposlitvi.
•

PREDSEDNIK

SOS

SE

JE

UDELEŽIL

SEJE

PARLAMENTARNEGA

ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO – ČRAPNJE EU SREDSTEV
Dne 04.02.2009 je potekala 1. nadaljevalna seja parlamentarnega odbora za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj na temo črpanja evropskih sredstev, katere se je udeležil
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tudi predsednik Skupnosti občin Slovenije Franc Kangler. Ministrica Ploštajnerjeva je v zvezi
s črpanjem evropskih sredstev izpostavila, da se soočajo z več problemi sistemske narave in
da bo sedanji sistem potrebno izboljšati. Problemi so tudi na ravni kadrovske usposobljenosti
in celo z informacijskim sistemom. Zato bodo sistem naredili za bolj učinkovitega in
proaktivnega, vanj pa bodo poskušali povezati tudi druge resorje, ki dobivajo evropska
sredstva, je napovedala ministrica. Ne glede na to podatki kažejo, da bo Slovenija v celoti
počrpala sredstva, ki so ji bila namenjena v prejšnji finančni perspektivi oz. v obdobju 2004‐
2006. Druga stvar pa je črpanje sredstev v letih 2007 in 2008. Tu povračil iz Bruslja praktično
še ni bilo, je še dodala ministrica. Državna sekretarka iz vladne službe za razvoj in evropske
zadeve Andreja Jerina je pojasnila, da je za leti 2007 in 2008 za Slovenijo predvidenih 850
milijonov evrov, skupaj z letom 2009 pa za 1,2 milijarde evrov. Toda pritisk za povečanje
aktivnosti, da bo Slovenija uspela počrpati obljubljena sredstva, je zelo velik, saj prve pravice
zapadejo že leta 2010, je še opozorila državna sekretarka. Trenutno je Slovenija glede na
pričakovanja ob pogajanjih o novi finančni perspektivi v letu 2005 v zaostanku za 130
milijonov evrov, je še povedala Jerina. ʺToliko prihodkov iz evropskega proračuna je
Slovenija ustvarila manj, kot smo načrtovali,ʺ je pojasnila in napovedala, da bo vlada pri
oblikovanju rebalansa proračuna za leto 2009 poskušala realno oceniti načrtovane prihodke.
Člani odbora ‐ večinoma tudi župani ‐ so na drugi strani opozorili na probleme pri pripravi
projektov, na slabo pripravljene razpise in predvsem na čas, ki ga imajo na voljo za prijavo
projekta na razpis. Poseben problem so tudi razpisni kriteriji za nekatere projekte, ki so se
ponekod spreminjali tudi za 80 ali celo več odstotkov. Razpisni pogoji pa morajo biti znani še
pred razpisom projekta, saj nekateri nastajajo tudi več let, razpis pa se običajno zaključi v
nekaj mesecih, so opozarjali. (Vir: Find‐info, SP)
•

POSVET URADA RS ZA MLADINO

Urad RS za mladino je v torek, 3. februarja 2009, organiziral posvet »Mladinska politika v
Sloveniji: kje smo in kako naprej?«. Na posvetu so sodelovali predstavniki Mladinskega
sveta Slovenije, Študentske organizacije Slovenije, Dijaške organizacije Slovenije, Mladinske
mreže MaMa, Urada RS za mladino, MOVIT‐a NA Mladina, Urada za mladino MOL,
Evropskega mladinskega foruma, Službe vlade RS za zakonodajo, Skupnosti občin Slovenije,
Dejan Levanič, poslanec v DZ RS,

Jožef Školjč, državi sekretar, Jože Gornik, direktor

CNVOS. V uvodu so bile predstavljene prioritete Urada RS za mladino v letu 2009. Podani
so bili ključni pogledi v razvoju mladinske politike, zapisane v letošnjem letnem načrtu
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urada. Predstavniki zgoraj navedenih organizacij so stanje med mladimi v državi in lokalnih
okoljih ter ključne probleme, s katerimi se je potrebno enkrat začeti ukvarjati, predstavili s
stališča svojih sredin. Enotna ugotovitev, argumentirana s podatki ter dejstvi je bila, da se
položaj mladih generacij (državljani RS v starosti med 15 in 29 leti) vse od začetka tranzicije
(1990 – 2008) zgolj slabša. Ukrepi, ki se s strani različnih državnih organov ali lokalnih
skupnosti oblikujejo, sprejemajo in izvajajo ter neposredno ali posredno vplivajo na položaj
mladih v Sloveniji, s svojimi učinki mladim ne izboljšujejo položaja. Pa naj gre tu za
zaposlovanje, štipendije, stanovanjsko politiko ali pa za vključenost mladih v procese
politične participacije. Mladi ne glede na to, da so nosilec znanja in družbene reprodukcije
hkrati, v državi predstavljajo družbeno margino. Politično in socialno so po svojem
dejanskem položaju na robu in praktično izključeni. Navedeno najbolj potrjuje dejstvo, da se
kljub zakonski obvezi, že dolgo zapisani v 6. členu Zakona o mladinskih svetih, da mora
vlada, ministrstva in drugi državni organi ter organi lokalnih skupnosti pred določanjem
predlogov zakonov in drugih predpisov, ki neposredno vplivajo na življenje mladih, o tem
obvestiti Mladinski svet Slovenije oziroma mladinske svete v lokalnih skupnostih, to ne
izvaja. Prav tako se Zakon o lokalni samoupravi med nalogami, ki jih morajo lokalne
skupnosti izvajati v korist kvalitete življenja svojih prebivalcev, niti z besedo ne omenja
mladih. Izpostavlja se starejše, medgeneracijsko solidarnost,…Pomemben del ukrepov s
področja stanovanjske in štipendijske politike, položaja mladih družin ter zaposlovanja
mladih pa se lahko zagotavlja prav v lokalni skupnosti. S strani SOS sta se posveta udeležila
dr. Andrej Fištravec in Željko Cigler. (Željko Cigler)
•

OBČINE IN NVO
SODELOVANJE

‐

SKUPAJ

ZA

MEDNARODNO

RAZVOJNO

Sloga in Skupnost občin Slovenije sta 3. februarja v Ljubljani organizirali posvet z naslovom
»Lokalne skupnosti in nevladne organizacije – skupaj za mednarodno razvojno sodelovanje«.
Predstavniki nevladnih organizacij, slovenskih občin in vladnih organizacij so se v okviru
posveta seznanili s pomenom medsebojnega sodelovanja pri pripravi mednarodnih
razvojnih projektov. Namen posveta je omogočiti lažje in hitrejše sodelovanje med
omenjenimi akterji, ki mu v letu 2009 velik pomen pripisujeta tudi javna razpisa Ministrstva
za zunanje zadeve Republike Slovenije in Evropske komisije za sofinanciranje mednarodnih
razvojnih in humanitarnih projektov. Eva Marn, predsednica sveta Sloge, je v uvodnem
nagovoru dejala, da je participacija lokalnih skupnosti v razvojnem sodelovanju še
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neizkoriščen rudnik. Predstavnik Sektorja za mednarodno razvojno sodelovanje in
humanitarno pomoč Ministrstva za zunanje zadeve, g. Aleš Verdir, je poudaril pomen
lokalnih skupnosti pri doseganju razvojnih ciljev tisočletja. Po njegovem mnenju so lokalne
skupnosti pomemben sogovornik nacionalnih oblasti in mednarodne skupnosti. Ga. Maja
Bučar s Fakultete za družbene vede, sicer strokovnjakinja na področju razvojnega
sodelovanja, meni, da je vloga lokalnih skupnosti predvsem v izobraževanju in večanju
zavedanja prebivalstva o razvojnih tematikah. Izobraževanje za razvoj vidi kot ključno
nalogo za bližnjo prihodnost, tudi v okviru izobraževalnih programov slovenskih univerz.
(SK)
•

STANJE NA PROJEKTU SKUPNEGA NAROČILA ELEKTRIKE

Sekretariat je občine članice obvestil o trenutnem stanju in številu vključenih občin na
projektu skupnega javnega naročila za dobavo električne energije za občine, ki ga
pripravljamo na Skupnosti občin Slovenije. Na prošnjo nekaterih občin smo rok za oddajo
podatkov podaljšali do četrtka, 12. februarja 2009. Po tem datumu, pristop k skupnemu
naročilu več ne bo možen! Razpisna dokumentacija je pripravljena do faze vstavljanja
podatkov. Delovna skupina, ki jo je imenovalo predsedstvo SOS, na včerajšnji seji na Ptuju,
bo preučila predloge pri izbiri postopka izvedbe javnega razpisa in detajlno pregledala
pravni in tehnični del razpisa. (SK)
•

VELESLALOM SOS ODPOVEDAN

Občine je sekretariat SOS obvestil o odpovedi 8. veleslaloma SOS, ki je bil predviden v petek,
6. februarja 2009, zaradi premajhnega števila prijavljenih. Ocenjujemo, da je kljub velikemu
interesu za dogodek bilo letos prijav manj zaradi visokih stroškov udeležbe. Zavedamo se
finančnih obveznosti občin in preobremenjenih proračunov ter finančne krize, zaradi katere
je bil slab odziv tudi sponzorjev. Ta smučarski dogodek je edini družabni dogodek, ki smo
ga na skupnosti organizirali do sedaj in ob tej priložnosti razmišljamo tudi o drugih oblikah
druženja predstavnikov naših občin članic. Veseli bomo, če nam pri tem pomagate z vašimi
predlogi, takšnimi, ki ne zahtevajo večjih finančnih obremenitev. (SK)
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POVPRAŠEVANJE OBČIN
Pomoč občinam članicam z vzorci se kaže za dobro prakso. V sekretariatu smo veseli, da
nam odgovarjajo številne občine, še bolj so zadovoljne občine, ki so zaprosile za pomoč in jo
od vas tudi prejmejo.
•

OBČINA ČLANICA PROSILA ZA POMOČ

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo, če ji lahko katera občina
posreduje usklajen načrt za zaščito in reševanje v primeru porušitve vodnih pregrad. V
kolikor ima vaša občina usklajen načrt vas vljudno prosimo, da nam le tega posredujete na
naslov miha.mohor@skupnostobcin.si . Za vašo pomoč se vam že v naprej najlepše
zahvaljujemo.
12. SEJA VLADE RS, 05.02.2009
•

SPREMEMBE ZAKONA O ZEMLJIŠKI KNJIGI

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o spremembah Zakona o zemljiški knjigi. S predlogom
zakona se bo prestavil rok za začetek uporabe tistih novih pravil Zakona o zemljiški knjigi,
uveljavljenih z novelo zakona, sprejeto leta 2008, ki se nanašajo na elektronsko vlaganje
zemljiškoknjižnih predlogov in uvedbo splošne krajevne pristojnosti oziroma odpravo
krajevne pristojnosti za odločanje o zemljiškoknjižnih predlogih, in sicer s 1. maja 2009 na 1.
maj 2011.
Prestavitev roka je potrebna zaradi zagotovitve učinkovitih informacijskih pogojev za
elektronsko vlaganje zemljiškoknjižnih predlogov in s tem povezanimi pravili o uvedbi
splošne krajevne pristojnosti, ne vpliva pa na uvedbo informacijskih rešitev, potrebnih za
samodejno usklajevanje podatkov o imetnikih z matičnimi evidencami ter izmenjavo
podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb. (Vir: Vlada, SP)
•

KMETIJSKI IN OKOLJSKI POGOJI PRI KMETOVANJU

Vlada RS je sprejela Uredbo o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in
okoljskih pogojih pri kmetovanju. Uredba uvaja prenovljen sistem sankcioniranja kršitev
navzkrižne skladnosti ter novosti na področju zakonodaje.
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Uredba določa seznam zahtev, ki so določene na podlagi že sprejete zakonodaje na
kmetijskem področju ter način kontrole in sankcioniranja. Zahteve pokrivajo področja
zdravja ljudi, živali in rastlin, ugodnega počutja živali ter dobre kmetijske in okoljske pogoje.
Od prejšnjih uredb se razlikuje po prenovljenem sistemu sankcioniranja, ki je z njo
skladnejši z zakonodajo EU, po posodobljenih sklicih na zakonodajo in po prenovljenih
nekaterih zahtevah v obeh njenih prilogah. (Vir: Vlada, SP)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
•

13.02. / UČINKOVITO UPRAVLJANJE Z JAVNO RAZSVETLJAVO

Javna razsvetljava je v Sloveniji še vedno velik problem, saj je infrastruktura mnogokrat
zastarela, energetsko zelo neučinkovita in neprilagojena dejanskim potrebam lokalne
skupnosti. Tudi zato je Slovenija med prvimi v Evropi sprejela Uredbo o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list 81/2007), ki od lastnikov javne razsvetljave
zahteva prilagoditev svetilk zakonodaji in zmanjšanje rabe električne energije za
razsvetljavo. Prvi rok za prilagoditev svetilk Uredbi je potekel 31.12.2008, do konca marca pa
je že potrebno oddati načrt javne razsvetljave na pristojno ministrstvo. Inšpektorji se že
pripravljajo. Kako pristopiti k reševanju vprašanja javne razsvetljave? Kako bo potekalo
izvajanje Uredbe v praksi s strani pristojnega inšpektorata? Kako je javna razsvetljave
urejena v nekaterih slovenskih mestih in kako v tujini? Kako stroškovno in energetsko
učinkovito upravljati z javno razsvetljavo? Konferenca je namenjena županom, direktorjem
občinskih uprav, vodjem in zaposlenim na gospodarskih službah posameznih lokalnih
skupnostih ter lastnikom, upravljavcem in vzdrževalcem infrastrukture javne razsvetljave.
Konferenca v organizaciji SOS, MO VELENJE, KSSENA in ADESCO bo v petek, 13. februarja
2009 ob 9.30 uri,v dvorani Narodnega doma v Celju. Vabilo ; prijavnica ; (SK)
•

12‐13.2. / 78. PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ

V četrtek 12. februarja in petek 13. februarja se bo v Bruslju odvijalo 78. plenarno zasedanje
Odbora regij. Na zasedanju bodo predstavljene volitve v Evropski parlament ki bodo v času
od 6. do 9. junija 2009. Posebna pozornost bo namenjena vrhu v Pragi, ki predstavlja največji
dogodek v času Češkega predsedovanja Svetu Evrope.

V času 78 plenarne skupščine

Odbora regij bodo člani n članice pregledali 12 mnenj, ki so jih pripravile komisije Odbora
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regij. Posebej zanimive bodo mnenja z naslovom Kakovost kmetijskih proizvodov, Čezmejno
zdravstveno zavarovanje ter osnutek mnenja z naslovom Hohezijska politika.
•

17.02. / POSVET O POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM,
POTNEM NALOGU TER DNEVNICAH

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Davčno upravo Republike Slovenije vljudno
vabi na delovni posvet: »VSE O POVRAČILU STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM, POTNEM
NALOGU TER DNEVNICAH«, ki bo v TOREK, dne 17.02.2009, s pričetkom ob 10.00 uri, v
prostorih Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, (Mercator center).
Predstavnikom občin se še zmeraj porajajo vprašanja glede pisanja potnih nalogov, vodenja
evidenc o uporabi službenih vozil, problematike izplačil dnevnic tako doma kot v tujini,
upravičenost do nakupa vinjet z vidika davčne zakonodaje ipd. Zato bodo na delovnem
posvetu predstavniki Davčne uprave Republike Slovenije v sklopu predavanja zajeli
naslednji vsebinski sklop:
•

Predstavitev pravne podlage: Uredba o povračilu stroškov za službena potovanja v
tujino in Uredba o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih dohodkov, ki se
ne vštevajo v davčno osnovo z vidika občin ter težave in nejasnosti, ki jih vsebina
slednje še zmeraj prinaša v praksi (dnevnice, povračilo stroškov prevoza na delo,
terenski dodatek, dodatek za ločeno življenje, jubilejna nagrada,…..)
Vse o potnem nalogu (kaj je potni nalog, iz česa izhaja, izdaja tedenskega, mesečnega
potnega naloga in pravilno obračunavanje, kako v praksi dokažemo službeno pot,
evidence v povezavi z uporabo službenega vozila, problematika uporabe osebnega
vozila v službene namene, najpogostejše nepravilnosti povezane z obračuni stroškov
službenih poti)
Vse o dnevnicah (problematika izplačil dnevnic terenskim delavcem, pravilno
obračunavanje dnevnic v tujini)
Vse o vinjetah (novosti, pojasnila DURS glede davčnega vidika)
Razprava (vprašanja predstavnikov občin in odgovori)

•

•
•
•

Vljudno vabljeni!
Vabilo

Prijavnica
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•

18.02. / POSVET OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in Združenjem občin
Slovenije vljudno vabi na delovni posvet: »OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE
PO NOVI ZAKONODAJI«, ki bo v SREDO, dne 18.02.2009, s pričetkom ob 11.00 uri, v
prostorih Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje.
Glede na to, da pri izvajanju novele Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju (Uradni list RS št. 76/2008) ter Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov,
prihrankov in premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni
list RS št. 126/2008) prihaja do pogostih težav in nejasnosti, vam bodo predstavniki
Ministrstva za zdravje na tem delovnem posvetu podrobneje predstavili omenjena predpisa
ter odgovorili na vaša vprašanja v zvezi z izvajanjem zakonskih ter podzakonskih določil.
Na posvetu, bodo s strani predstavnikov Ministrstva za zdravje podrobneje predstavljeni
naslednji vsebinski sklopi:
1. Predstavitev sprememb in dopolnitev Zakona o zdravstvenem varstvu in
zdravstvenem zavarovanju, pomembnih za občine (Uradni list RS št. 76/2008)
2. Predstavitev Pravilnika o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in
premoženja občanov za prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS
št. 126/2008)
3. Izvedba revizije podatkov v skladu z novostmi – smernice in napotki ministrstva
4. Razprava ‐ vprašanja predstavnikov občin in odgovori predstavnikov ministrstva
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Prijavnica

NOVIČKE DRUGIH
•

VKLJUČEVANJE JAVNOSTI V PRIPRAVO PROJEKTOV

V skrbi za razvoj zavarovanih območij in območij Nature 2000 izvaja Služba Vlade RS za
lokalno samoupravo in regionalno politiko v sodelovanju z Mednarodnim centrom za
ekoremediacije Univerze v Mariboru projekt »Izdelava študije o vključenosti javnosti in
spodbujanje vključevanja javnosti v pripravo projektnih predlogov za trajnostni razvoj
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lokalnih skupnosti na zavarovanih območjih in območjih Nature 2000 v Sloveniji«. Cilj tega
projekta je pomagati občinam pri vključevanju javnosti v načrtovanje in izvajanje projektov
na zavarovanih območjih. Z izvajalcem študije je bilo razvito Orodje ERM – pripomoček za
načrtovanje in izvajanje projektov na zavarovanih območjih s priročnikom za izvajanje. V
projekt je vključenih 30 pilotnih občin, ki so bile izbrane na podlagi kriterijev za uporabo
Orodja ERM v sklopu študije. 18. februarja 2009 bo v občini Poljčane potekal prvi sestanek s
pilotnimi občinami.

Več o pilotskih občinah in dnevnem redu sestanka; Več informacij o

priročniku za Orodje ERM in Orodju ERM na www.euskladi.si. (SK)

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
WWW.OIKOS.SI

•

UREJA

JAVNI RAZPIS ZA PREDLOGE USTANOVITVE DELOVNIH SKUPIN V
OKVIRU PROGRAMA URBACT II. / CALL FOR PROPOSALS FOR THE
CREATION OF A WORKING GROUP ON THE IMPLEMENTATION OF
THE LEIPZIG CHARTER

Predmet razpisa: okrepiti sodelovanje na področju integriranja politik za razvoj urbanih
področij v okviru naslednjih sektorjev: lokalni razvoj, okolje, javni management, urbanizem,
izobraževanje, usposabljanje, gospodarstvo, finance, usposabljanje.
Upravičenci: lokalne in regionalne oblasti, univerze, raziskovalni centri
Rok za oddajo: 21. 3. 2009. Več info TUKAJ.

•

JAVNI RAZPIS V OKVIRU PROGRAMA EUROPEAN REFUGEE FUND
2008‐2013 ‐ COMMUNITY ACTIONS

Predmet razpisa: podpora akcijam, ki prispevajo k realizaciji ciljev Evropskega sklada za
begunce
Upravičenci: administrativne službe, države, lokalne in regionalne oblasti, agencije,
zbornice, združenja, razvojne nevladne organizacije, univerze
Upravičeni stroški: akcije, ki prispevajo k realizaciji ciljev Evropskega sklada za begunce
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Roki za oddajo: 23. 3. 2009. Več info TUKAJ.

•

JAVNI RAZPIS V OKVIRU PROGRAMA INDUSTRIAL RELATIONS AND
SOCIAL DIALOGUE

Predmet razpisa: izboljšati socialni dialog in industrijske odnose v letu 2009.
Upravičenci: administrativne službe, lokalne in regionalne oblasti, države, agencije,
zbornice, združenja, sindikati, raziskovalni centri, univerze
Upravičeni stroški: dejavnosti na naslednjih področjih: socialne zadeve, industrija,
zaposlovanje
Rok za oddajo: 2. 3. 2009, 1. 9. 2009. Več info TUKAJ.

•

JAVNI
POZIV
ZA
SOFINANCIRANJE
PROGRAMOV
AKCIJ
INFORMIRANJA IN PROMOCIJE KMETIJSKIH PROIZVODOV NA
NOTRANJEM TRGU EU

Predmet razpisa: sofinanciranje programov akcij informiranja in promocije kmetijskih
proizvodov v tretjih državah/na notranjem trgu.
Upravičeni stroški: programi akcij informiranja in promocije kmetijskih proizvodov
Upravičenci: pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ki glede na svojo organiziranost
in dejavnost predstavljajo pridelovalce in predelovalce kmetijskih proizvodov in so na
nacionalni ravni reprezentativne za posamezni sektor pridelave ali predelave v Republiki
Sloveniji
Rok za oddajo: 31.03.2009 za tretje države in 30.11.2009 za notranji trg. Več info TUKAJ.

•

JAVNI RAZPIS ZA NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE OBČANOM
ZA RABO OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE IN VEČJO ENERGIJSKO
UČINKOVITOST STANOVANJSKIH STAVB

Predmet razpisa: nepovratne finančne spodbude občanom za rabo obnovljivih virov energije
in večjo energijsko učinkovitost stanovanjskih stavb na območju Republike Slovenije
Upravičeni stroški:
A. vgradnja solarnega ogrevalnega sistema (SOS),
B. celovita obnova stanovanjske stavbe (COS),
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C. gradnja stanovanjske stavbe v nizkoenergijski ali pasivni tehnologiji (NEH/PH).
Upravičenci: fizične osebe
Rok za oddajo: Datum prvega odpiranja je 16.6.2008 ob 8.00 uri, nato pa vsak teden, prvi
delovni dan v tednu ob isti uri, do objave zaključka razpisa zaradi porabe sredstev.Več info
TUKAJ.

•

RAZPISI 7. OKVIRNEGA PROGRAMA

Predmet razpisa: raziskave, inovacije, nove tehnologije
Upravičenci: administrativne službe, države, agencije, zbornice, združenja, razvojne
nevladne organizacije, lokalne in regionalne oblasti, raziskovalni centri, šole, univerze …
Upravičeni stroški: izobraževanje, usposabljanje, raziskave, inovacije
Rok za oddajo: Različni datumi – od januarja do marca 2009. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE SOS
•

PROJEKTNA IDEJA »JADRANSKE KOLESARSKE STEZE«

V okviru Programa jadranskega čezmejnega sodelovanja 2007‐2013 Arco Adriatico Ionico
Association iz Italije išče projektne partnerje za sodelovanje pri projektu z naslovom
»Jadranske kolesarske steze«. Cilj projekta je izboljšati turistično ponudbo, povezano z
sistemom kolesarskih stez na območju Jadrana, s tem podaljšati turistično sezono in povečati
število turistov v maju, juniju, septembru in oktobru.
Več informacij bo v kratkem na spletni strani SOS.
DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
•

MANJ IZPUSTOV CO2 IZ EVROPSKIH MEST

Številna evropska mesta se bodo zavezala za še večje zmanjšanje izpustov CO2 in tako začela
novo poglavje v boju proti podnebnim spremembam. Predstavniki skoraj 300 evropskih mest
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se bodo 10. februarja v Bruslju zavezali, da bodo še presegli cilj EU o 20‐odstotnem
zmanjšanju izpustov CO2 do leta 2020. Med sodelujočimi večjimi mesti so Bielsko‐Biała,
Budimpešta, Hamburg, Lizbona, Madrid, Riga in Zagreb. Od slovenskih mest je za enkrat
zanimanje izrazila le Ljubljana. Župani bodo sprejeli zavezo med vsakoletno evropsko
konferenco o trajnostni energiji, kjer bodo predstavljene novosti s področij tehnologij z
nizkimi emisijami ogljika in obnovljive energije. Na konferenci, ki je največji dogodek od 52
prireditev po vsej Evropi ob tednu trajnostne energije (9.–13. februarja), bodo podelili tudi
nagrade za najinovativnejše projekte. Nekatera mesta so že na poti do cilja 20 % manj
izpustov. Eno najbolj dejavnih mest na tem področju, nemški Heidelberg, je ustanovilo
posebno agencijo, ki prebivalcem svetuje o načinih varčevanja energije. Pred dvema
mesecema so voditelji EU sprejeli obsežen sveženj ukrepov za zmanjšanje deleža Evrope pri
podnebnih spremembah. Načrt, ki je najbolj daljnosežna reforma evropske energetske
politike do zdaj, predvideva, da bo Evropa prevzela vodilno vlogo v svetu pri obnovljivi
energiji in tehnologijah z nizkimi emisijami ogljika. Tako naj bi gospodarstvo obranili pred
posledicami rastočih cen energije in negotovostjo dobave.
Cena energije v EU je leta 2008 zrasla za v povprečju 15 %, deloma tudi zaradi povečanega
povpraševanja iz držav v razvoju, kot sta Kitajska in Indija. Države EU več kot 50 % energije
dobijo iz držav zunaj Evropske unije, ta odstotek pa še narašča. Med največjimi
dobaviteljicami energije je Rusija. Prav zaradi ruskih sporov z državami, po katerih poteka
plinovod, je bila v zadnjih letih motena dobava plina. Zadnja prekinitev, v letošnjem
januarju, je trajala skoraj dva tedna. (vir: EK)
•

PODNEBNE SPREMEMBE: PRIHODNOST SE ZAČENJA DANES

V sredo so poslanci sprejeli končno poročilo začasnega parlamentarnega odbora za
podnebne spremembe z naslovom ʺ2050: Prihodnost se začenja danes – priporočila za
prihodnjo celovito politiko EU o podnebnih spremembahʺ. Poslanci izhajajo iz ciljev EU, po
katerih bi bilo treba za omejitev povečanja globalne temperature pod 2°C do leta 2020
zmanjšati izpuste CO2 za 25 do 40 odstotkov, do leta 2050 pa za vsaj 80 odstotkov. Premalo
presejalnih pregledov za odkrivanje raka. (vir:EP)
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•

KAJ MENIJO EVROPSKI POTROŠNIKI

Vsak tretji Evropejec nezadovoljen z dobavitelji električne energije in plina. Potrošniška
raziskava EU je pokazala, da večina evropskih državljanov ni zadovoljna z mestnimi
avtobusnimi in železniškimi storitvami, velik delež pa je tudi nezadovoljnih s storitvami
dobaviteljev električne energije in bančnimi storitvami. Tudi telefonske in poštne storitve bi
lahko bile boljše. Druga letna potrošniška raziskava je pokazala, da imajo potrošniki največ
težav

na

treh

področjih:

energetiki,

bančništvu

in

mestnem

prometu.

Veliko nezadovoljstva je s prometom v mestih in okrog njih. Manj kot polovica anketirancev
je izrazila zadovoljstvo z avtobusnimi, železniškimi in tramvajskimi storitvami. Vsak četrti
anketiranec se je čez storitve celo pritožil. Cene so med glavnimi razlogi za slabo oceno
energetskih podjetij ‐ manj kot dve tretjini potrošnikov je zadovoljnih s svojim dobaviteljem
energije. Približno 60 % ni zadovoljnih z zvišanji cen, samo 3‐4 % jih je poročalo o padcu cen.
Celotni članek si lahko preberete tukaj. (vir: EK)
•

POSTOPEK PROTI DESETIM ČLANICAM
DOVOLJENJ ZA INDUSTRIJSKE OBRATE

EU

ZARADI

NEIZDAJE

Evropska komisija je morala proti 10‐im državam članicam uvesti ukrepe za ugotavljanje
kršitev, ker niso izdale novih ali obnovljenih dovoljenj za več kot 4 000 industrijskih obratov,
ki že delujejo po vsej Evropi. Dovoljenja bi morala biti izdana do 30. oktobra 2007. Danski in
Irski je bil poslan prvi opomin, osem drugih držav članic, ki so bile prvič opomnjene že maja
lani, pa bo prejelo končni opomin. Bolgarija in Slovenija sta morali izdati nova ali obnovljena
dovoljenja za industrijske obrate, ki so začeli delovati do njunega vstopa v EU. Kršitve
zadevajo Direktivo EU o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja, cilj katere
je preprečiti in nadzorovati onesnaženje z industrijskimi izpusti zraka, vode in tal.
Več informacij tukaj .

•

POSTOPEK PROTI DESETIM ČLANICAM EU ZARADI ONESNAŽENOSTI
ZRAKA

Evropska komisija je morala proti 10‐im članicam sprožiti postopek za ugotavljanje kršitev,
ker ne izpolnjujejo standarda EU za kakovost zraka glede nevarnih delcev v zraku, znanih
kot PM10. Večinoma so za te delce krivi industrija, promet ter ogrevanje v gospodinjstvih in
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lahko povzročajo astmo, težave s srcem in z ožiljem, pljučnega raka in prezgodnjo smrt.
Ukrep Komisije temelji na novi direktivi EU o kakovosti zraka, ki je začela veljati junija lani,
ter državam članicam omogoča, da za izpolnitev standarda PM10, ki velja od leta 2005, pod
posebnimi pogoji in za določene dele države zaprosijo za omejeno časovno podaljšanje.
Več informacij tukaj.
PREDLOGI
EVROPSKE KOMISIJE
KLIMATSKIH SPREMEMBAH

ZA

SVETOVNI

SPORAZUM

O

Evropska komisija je predstavila predloge za obširen in ambiciozen nov svetovni sporazum
za spopad s podnebnimi spremembami in način njegovega financiranja. Novi sporazum naj
bi bil sklenjen na konferenci Združenih narodov o podnebju decembra v Københavnu.
Države v razvoju bodo od razvitega sveta in multilateralnih ustanov potrebovale znatno
višjo finančno pomoč pri spopadu s podnebnimi spremembami, da bi obdržale zvišanje
temperature pod 2 °C. Komisija predlaga, da se do leta 2015 vzpostavi trg z ogljikovim
dioksidom v okviru OECD in zagotovijo inovativni viri mednarodnega financiranja, ki bodo
temeljili na izpustih škodljivih emisij posameznih držav in njihovi zmožnosti plačevanja.
Več informacij tukaj .
•

KRŠENJE EVROPSKE ZAKONODAJE ZA SPODBUJANJE ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI

Komisija je danes poslala obrazloženo mnenje dvajsetim državam članicam, ki niso sporočile
prenosa Direktive o energetskih storitvah. Ta direktiva daje okvir za spodbude in energetske
storitve, s čimer naj bi se okrepila in izboljšala učinkovitost rabe končne energije.Čeprav so
zadevne države članice julija 2008 prejele uradni opomin, Komisije še vedno niso obvestile o
popolnem prenosu direktive v nacionalno zakonodajo. Zato je Komisija proti 20‐im članicam,
vključno z Slovenijo, uvedla drugo stopnjo postopka za ugotavljanje kršitev.Navedena
direktiva pomeni okvir, ki državam članicam omogoča, da v gospodarstvu vzpostavijo
poslovne razmere in infrastrukturo za energetsko učinkovitost. Več informacij tukaj.
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