© 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.

»Poleg miru mora biti še kaj, kar daje našemu življenju smisel!?
Res je. Dobrota
Dobrota? Ustvarjati moramo dobro. To daje našemu življenju smisel.
Torej mir in dobro? Mir in dobro. «
Dr. Janez Drnovšek
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Plenarno zasedanje kongresa lokalnih in regionalnih oblasti
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06.03.

PET

•

Vrh v Pragi

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
•

USPEŠNI PRI POGAJANJIH ZA VIŠINO POVPREČNINE

V četrtek, 26. februarja 2009 sta na nadaljevanju pogajanj med Ministrstvom za finance in
obema asociacijama, le ti uspešno izpogajali povprečnino v višini 538, 45 EUR na prebivalca.
V dogovor, ki ga mora z reprezentativnima asociacijama skleniti Vlada RS pa bodo vključena
še vsa tri dodatna pričakovanja ‐ da se preverijo možnosti za izenačitev cen električne
energije za občine, vrtce, šole ipd. s ceno za gospodinjstva, da se preveri možnost za
sprostitev cen za storitve javnih gospodarskih služb in, da se nezazidana stavbna, kmetijska
in del gozdnih zemljišč izločijo iz Sklada kmetijskih zemljišč in prenesejo na občine. Vse tri v
pogajanja vpletene strani so bile z dogovorom zadovoljne; pogajanja so bila odraz
pripravljenosti državne strani za pogajanja ter odraz usposobljenosti lokalnih ravni, da
zastopajo in branijo interese občin. (jv)
•

PRVI SESTANEK Z MINISTROM ZA FINANCE O VIŠINI POVPREČNINE

Na osnovi delovnih sestankov v februarju, na katerih je bil opravljena analiza zakonskih in
podzakonskih nalog in obveznosti, ki so večali finančne obveznosti občin je bil za 23. februar
sklican sestanek z ministrom za finance, dr. Francijem Križaničem. Na sestanku so sodelovali
tudi ministrica za lokalno in regionalno politiko mag. Zlata Ploštajner, državna sekretarka na
ministrstvu za šolstvo in šport, Alenka Kovšča ter predstavniki Ministrstva za zdravje.
Minister Križanič je predstavil pozicije države, predvsem opozoril na ekonomsko in finančno
krizo s katero se sooča država ter pričakovanja, da bo ta ostala znotraj vzdržnih
makroekonomskih pogojev. Povedal je tudi, da vsako povečanje gre v smeri povečanja
primanjkljaja ali v najboljšem primeru

zahteva prerazporejanje med proračunskimi

porabniki. Predstavili so “priznanja” ministrstva za šolstvo o povečanih obveznostih za
občine iz naslova drugega in vsakega naslednjega brezplačnega otroka

ter prevozih

hendikepiranih otrok ter ministrstva za okolje in prostor pri prostorskih aktih. To naj bi
skupaj pomenilo povečanje povprečnine za leto 2009 na 227EUR. Predstavnice in
predstavniki obeh asociacij so na izračunih prikazali pomanjkljivost takšnih “priznanj” in
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zahtevali 581 EUR. Prav tako so opozorili na vrsto nedorečenosti ter problematičnih
ureditev, ki bremenijo občine. Dogovorili so se, da se sestanejo čez dva dni in nadaljujejo
pogajanja. (jv)
•

SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV SOS IN ZOS

V Litiji sta se na skupni seji sestali predsedstvi Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin
Slovenije in obravnavali problematiko določitve višine povprečnine za občine v rebalansu
državnega proračuna ter problematiko sodelovanja med vlado in reprezentativnimi
asociacijami v luči sprejema predloga zakona o plačah funkcionarjev. V zvezi z višino
povprečnine so ugotavljali, da so pripravljeni popustiti in zahtevati samo najnujnejše
povečanje. Dogovorili so se za pogajalsko pozicijo v višini 550 EUR, predsednika obeh
asociacij pa sta dobila mandate za nadaljnja pogajanja. V zvezi s plačami županj in županov
ter podžupanj in podžupanov pa so opozorili na nujnost avtonomnega odločanja teh o
ravnanju v časih finančne krize ter nujnost po posvetovanjih vlade z asociacijami, kadar se
sprejemajo zakonski in podzakonski predpisi, ki se tičejo občin. (jv)
•

DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU

Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs in minister za finance dr. Franc Križanič ter
predstavniki reprezentativnih sindikatov javnega sektorja sov torek, dne 24.02.2009 podpisali
Dogovor

o

ukrepih

na

področju

plač

v

javnem

sektorju

zaradi

spremenjenih

makroekonomskih razmer za obdobje 2009‐2010, v katerem soglašajo z naslednjimi ukrepi:
1. v letu 2009 se ne izplačuje redna delovna uspešnost javnim uslužbencem in direktorjem
iz prvega odstavka 8. člena Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju za mesec april
do vključno meseca novembra (za 8 mesecev), od meseca decembra dalje pa se izplača v
letu 2010 v višini, kot je veljala pred sprejemom tega ukrepa,
2. v letu 2009 se direktorjem, ki se jim redna delovna uspešnost izplačuje v enkratnem
znesku, izplača delovna uspešnost v višini 4/12 letnega zneska, do katere bi bili
upravičeni,
3. v letu 2009 se višina izplačila delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela
zniža tako, da skupaj ne more znašati več kot 30% osnovne plače javnega uslužbenca,
4. regres za letni dopust v letu 2009 se izplača v višini 672,00 €; osnova za pogajanja za
regres za leto 2010 je 692,00 €,
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5. splošna uskladitev plač v mesecu juliju 2009 se ne izvede; v primeru, da bo dejanska rast
cen življenjskih potrebščin od decembra 2008 do decembra 2009 presegla predvideno rast
cen življenjskih potrebščin iz Pomladanske napovedi gospodarskih gibanj UMAR, se
osnovne plače v mesecu januarju 2010 zvišajo za nastalo razliko,
6. tretja ¼ nesorazmerij se odpravi namesto s 1.9.2009 s 1.1.2010 ne glede na pogoje iz
četrtega in petega odstavka 50. člena KPJS, zadnja (četrta) ¼ pa se odpravi s 1.3.2010 pod
pogoji iz četrtega in petega odstavka 50. člena KPJS,
7. spremenijo se uvrstitve nekaterih orientacijskih delovnih mest oziroma nazivov,
8. takoj po podpisu nujnih sprememb in dopolnitev KPJS se bodo Vlada RS in
reprezentativni sindikati javnega sektorja začeli usklajevati o spremembah ZSPJS in
pogajati o spremembah KPJS, da bi se odpravile ugotovljene pomanjkljivosti plačnega
sistema, zlasti za delovna mesta v plačni skupini J in posamezna delovna mesta v drugih
plačnih skupinah, v katerih se ugotovi očitno neskladje s primerljivimi delovnimi mesti,
kot na primer:
Skupina C: Svetovalec, Višji svetovalec
Skupina D: Pomočnik vzgojitelja
Skupina E: Srednja medicinska sestra v ambulanti, Laboratorijski tehnik III
Skupina F: Varuhinja

I

Skupina G: Arhivski tehnik
Skupina J: vsa delovna mesta
Izhodišča za pogajanja sindikatov so predlogi in stališča, ki so jih posredovale skupine
sindikatov (memorandum sindikatov javne uprave, memorandum sindikatov javnega
sektorja in stališča konfederacije sindikatov javnega sektorja),
9. izvedejo se popravki dodatkov iz 38., 39. in 43. člena KPJS, ki so v novem plačnem
sistemu nominalno nižji od dodatkov pred uveljavitvijo novega plačnega sistema,
10. v pogajanjih, ki sledijo nujnim spremembam KPJS, je potrebno zmanjšati razlike v
razponih med možnimi napredovanji v delovni karieri med primerljivimi poklicnimi
skupinami in delovnimi mesti,
11. pogajanja za odpravo pomanjkljivosti plačnega sistema potekajo vsake 14 dni,
12. Vlada RS kot ustanoviteljica javnih zavodov ne bo zmanjševala števila zaposlenih v
javnem sektorju na način, da bi se iz javnih zavodov izločali deli dejavnosti in na teh
delih zaposleni delavci,
13. Vlada RS bo skupaj s socialnimi partnerji predlagala spremembe in dopolnitve Zakona o
kolektivnih pogodbah, ki bodo omogočile določitev pravic v odvisnosti od članstva v
sindikatu.
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Dogovor se realizira s spremembami KPJS ter s spremembami drugih predpisov, ki urejajo
vsebino tega dogovora. (Vir: www.mju.gov.si)
•

REDNA DELOVNA USPEŠNOST V LETU 2009 ZA DIREKTORJE

Ministrstvo za javno upravo je poslalo pojasnilo, kjer opozarja, da glede na podpisan
Dogovor o ukrepih na področju plač v javnem sektorju zaradi spremenjenih
makroekonomskih razmer za obdobje 2009‐2010, ki je objavljen na spletni strani MJU:
http://www.mju.gov.si/si/splosno/cns/novica/article/14/9843/83bbf55118/ opozarjajo, da se v
letu 2009 direktorjem, ki se jim redna delovna uspešnost izplačuje v enkratnem znesku,
izplača delovna uspešnost v višini 4/12 letnega zneska, do katere bi bili upravičeni. (SP)
Pojasnilo MJU
•

AKCIJA ZA UREDITEV CEPLJENJA PROTI VIRUSU HPV

S problematiko cepljenja proti virusu HPV se ukvarjajo tako civilno družbene skupine kot
posebej organizirani posamezniki in posameznice pa tudi številne občine, ki so v svoje
občinske proračune vključile financiranje cepljenja deklic proti virusu HPV ( doslej je takšnih
občin že 40) kot tiste, ki o tem razmišljajo ali se soočajo s pobudami za takšno cepljenje.
Skupnost občin Slovenije se je vseskozi odzivala na pobude za reševanje te problematike ter
pozivala k čimprejšnji ureditvi cepljenja na nacionalni ravni. Glede na prejete informacije naj
bi se minister za zdravje v kratkem odločal o tem ali bo cepljenje vključeno v obvezno
zdravstveno zavarovanje ali ne, zato smo se odločili, da občine naprosimo za sodelovanje v
akciji s katero bi skupaj (z vsakim glasom posebej) nastopili za uveljavitev tega cepljenja.
Občinam smo posredovali predlogo za poziv, ki jo lahko te opremijo s svojimi znaki in ta
poziv naslovijo na ministra za zdravje, Boruta Miklavčiča. Z akcijo želimo ministra opozoriti
na nujnost uvrstitev prostovoljnega in brezplačnega cepljenja proti virusu HPV. Predlogo je
mogoče najti na naši spletni strani www.skupnostobcin.si (jv)
•

POZIV OBČINAM – ODPRTE ZADEVE, TEŽAVE, PREDLOGI ZA MINISTRICO
PLOŠTAJNERJEVO

V pripravah na sestanek z ministrico za lokalno samoupravo pozivamo občine in
predstavnike delovnih teles SOS, da nam sporočite, s katerimi problemi se v občinah
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srečujete, katere zakonske in podzakonske akte bi bilo po vašem mnenju potrebno
spremeniti in zakaj, vaše predloge za odpravo administrativnih ovir ipd. Za večjo
preglednost vas prosimo, da uvodoma napišete področje s katerega je vaša pobuda (resorno
ministrstvo) in pobudo pošljete na e‐naslov: info@skupnostobcin.si – v zadevo pa napišete
POBUDA ZA SVLR. Vaše predloge pričakujemo do petka, 6. marca 2009. (SK)
•

DOPIS MZ GLEDE SITUACIJE V ZVEZI Z OBVEZNIM ZDRAVSTVENIM
ZAVAROVANJEM

Skupnost občin Slovenije je na MZ naslovila dopis v zvezi z delovnim posvetom na temo
obveznega zdravstvenega zavarovanja, ki je potekal v sredo 18.02.2009 v Velenju , v katerem
pojasnjuje odziv občin in stališče SOS do predmetne problematike. Sos v danem dopisu
poudarja, da smo v danem primeru priča absurdni situaciji, ko državni organ, ki je predpis
pripravljal, le tega ne zna tolmačiti! Skupnost občin Slovenije (skupnost) je v celotnem
postopku sprejemanja omenjenih predpisov Ministrstvu za zdravje pošiljala pripombe in
opozarjala, da predpisi v takšni obliki in vsebini ne morejo biti sprejeti. Vendar so vse
pripombe in predlogi skupnosti bili prezrti, sedaj pa smo prišli do situacije, ko 210
slovenskih občin ne ve kako izvrševati veljavne predpise, kot se je izkazalo na delovnem
posvetu pa edini pristojni tolmač zakona, Ministrstvo za zdravje, še sam ne razume lastnega
predpisa.
Nadalje menimo, da je ugled Ministrstva za zdravje v očeh občinskih uslužbencev po vsej
Sloveniji v tem trenutku močno okrnjen, zato smo pozvali, da na podlagi dolžnosti, ki jih kot
ministrstvo s sprejemom predpisa do občin nesporno imajo, v najkrajšem možnem času
posredujejo pojasnila ter odgovore na vprašanja, ki so jim na podlagi vseh dopisov, ki so jim
bili poslani, že dobro znana. Prav tako ob tem ponovno pozivamo vse občine, da še naprej
pošiljajo vsa vprašanja, ki jih bomo nato posredovali ministrstvu. (SP)
•

PLAČA NEPOKLICNEGA ŽUPANA

Občina članica se je na sekretariat SOS obrnila s vprašanjem koliko znaša plača za župana, ki
opravlja to funkcijo nepoklicno. Odgovor se nahaja v četrtem odstavku 34.a člena Zakona o
lokalni samoupravo v povezavi z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Zakon o
lokalni samoupravi v četrtem odstavku 34.a člena določa, da v primeru, ko župan opravlja
funkcijo nepoklicno, mu pripada plačilo v višini 50% plače, ki bi jo dobil, če bi funkcijo
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opravljal poklicno. Nadalje je v Zakonu o sistemu plač v javnem sektorju v prilogi 3,
določeno, v kateri plačni razred po številu prebivalstva se uvršča posamezen župan.
V skladu s povedanim, se plača nepoklicnega župana določi v višini 50% zneska, ki mu
pripade na podlagi uvrstitve v primeren plačni razred. (SP)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
•

VODOVARSTVENA OBMOČJA IN OBMOČJA KOPALNIH VODA

Ministrstvo za okolje in prostor je v medresorsko obravnavo posredovalo predlog Pravilnika
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih za označevanje vodovarstvenega
območja in območja kopalnih voda. Spremembe omenjenega pravilnika se nanašajo samo na
določbe, ki so vezane na vodovarstvena območja, v delu, ki se nanaša na kopalne vode, pa
ostaja nespremenjen.
Prosimo vas, da nam morebitne pripombe ter predloge pošljete na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do srede 11.03.2009.
Predlog pravilnika.
•

EMISIJA SNOVI PRI ODVAJANJU ODPADNE VODE IZ KOMUNALNIH
ČISTILNIH NAPRAV

Ministrstvo za okolje in prostor je posredovalo v medresorsko obravnavo predlog gradiva
vlade za obravnavo in sprejem Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi
pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
Prosimo, da nam vaše morebitne pripombe na predlog uredbe pošljete najkasneje do torka,
04.03.2009, na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si . Za vaše pripombe in predloge se vam
že vnaprej zahvaljujemo.
Predlog uredbe.
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15. SEJA VLADE RS, 26.02.2009
•

SPREJET REBALANS DRŽAVNEGA PRORAČUNA ZA LETO 2009

Vlada RS je sprejela Rebalans državnega proračuna za leto 2009. Državni proračun za leto
2009 je bil pripravljen in sprejet konec leta 2007. V obdobju od konca leta 2007 do danes so se
gospodarske razmere, v svetu in pri nas, zelo spremenile, zato je potrebna sprememba
proračuna. Po predlaganem rebalansu naj bi primanjkljaj državnega proračuna znašal
2,9%BDP, javnofinančni primanjkljaj konsolidirane javne blagajne pa bo predvidoma znašal
3,4%BDP.
Glavne značilnosti rebalansa državnega proračuna za leto 2009 so:
1. zmanjšanje vseh proračunskih prihodkov, še posebej davčnih, pod raven lanskega
leta, kar je vlada delno nadomestila s spremenjeno trošarinske politike,
2. zagotavljanje dodatnih sredstev za pokrivanje vseh zakonskih obveznosti, ki so bile v
sprejetem proračunu načrtovane prenizko oziroma sploh niso bile načrtovane v višini
590 mio EUR,
3. financiranje protikriznih ukrepov v obsegu 600 mio EUR,
4. poudarek na vseh programih, ki zagotavljajo dolgoročen razvoj in ki spodbujajo
gospodarsko aktivnost,
5. omejevanje izdatkov za plače skladno z dogovorom s sindikati,
6. spoštovanje mnenje računskega sodišča glede izkazovanja proračunskih odhodkov.
Rebalans proračuna Republike Slovenije za leto 2009 je potrebno sprejeti zaradi
spremenjenih ekonomskih razmer ob koncu lanskega leta, drugačna gibanja nekaterih
makroekonomskih kazalcev v lanskem letu in nove makroekonomske napovedi za letošnje
leto, ki v veliki meri odstopa od napovedi, ki so bile upoštevane ob pripravi proračuna za
leto 2009 (november 2007). Makroekonomske napovedi kažejo na močno upadanje
gospodarske rasti, saj naj bi ta bila komaj 0,6%, izvoz naj bi v najboljšem primeru ostal na
ravni preteklega leta, uvoz pa se bo zmanjšal. Inflacija bo ostal na ravni dobrega odstotka. To
vpliva na poslabšanje proračunske slike v primerjavi s sprejetim proračunom. Prihodki
državnega proračuna se bodo zmanjšali za 0,5% BDP, odhodki pa se bodo povečali za 2%
BDP. (Vir: Vlada, SP)
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•

ZAKON O DOHODKU PRAVNIH OSEB

Vlada RS je podala Mnenja o predlogu zakona o spremembah Zakona o davku od dohodkov
pravnih oseb. Vlada nasprotuje spremembi ZDDPO‐2, kot je predlagana v zakonu, oziroma
meni, da predlog zakona v danem trenutku ni primeren za nadaljnjo obravnavo.
V predlogu Zakona o spremembah zakona o davku od dohodkov pravnih oseb so
predlagani naslednji ukrepi:
‐ olajšava za investiranje v opremo in neopredmetena sredstva (v višini 30% investiranega
zneska, vendar največ v višini davčne osnove in brez zgornje omejitve) in višja olajšava za
vlaganja v raziskave in razvoj;
‐ znižanje splošne davčne stopnje (za leto 2008 ‐ 20% od davčne osnove, za leto 2009 19% in
za leto 2010 ter za nadaljnja leta 18%);
‐ odprava davčnega odtegljaja od kreditov, ki jih pravne osebe najemajo s poroštvom RS.
Vlada ocenjuje, da so že sprejeti ukrepi na področju obdavčevanja dohodkov pravnih oseb še
v okviru javnofinančnih možnosti, da pa bi nadaljnje razbremenitve presegle meje
javnofinančne vzdržnosti in so zato v tem trenutku nesprejemljive.
•

VLADA ODGOVORILA NA TOŽBO OBČINE ŠEMPETER‐VRTOJBA

Vlada RS je odgovorila na tožbo tožeče stranke Občina Šempeter ‐ Vrtojba Šempeter pri
Gorici, ki jo zastopa odvetniška pisarna Jadek & Pensa, d.n.o. Tožeča stranka je pri
Upravnem sodišču Republike Slovenije vložila tožbo zoper sklep, s katerim je gospodarski
družbi Mako, d.o.o., iz Nove Gorice, dovolila prirejanje posebnih iger na srečo v igralnem
salonu na lokaciji Vipavska cesta 2e v Novi Gorici. Upravno sodišče Republike Slovenije je
pozvalo toženca, da v roku 30 dni pošlje vse spise, ki se nanašajo na zadevo in odgovor na
tožbo. Tožeča stranka je predlagala, da sodišče navedeno odločbo odpravi, ker temelji na
bistvenih kršitvah določb postopka in materialnega prava. Vlada RS je Upravno sodišče
Republike Slovenije zaprosila za podaljšanje roka za odgovor, v katerem zavrača vse
navedbe tožeče stranke kot neutemeljene in sodišču predlaga, da tožbeni zahtevek zavrže,
saj tožeča stranka ne more biti stranka v postopku, če pa jo sodišče prepozna kot stranko v
postopku pa, da tožbeni zahtevek kot neutemeljen zavrne. (Vir: Vlada, SP)
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
•

2.3‐4.3 SESTANEK DELOVNE SKUPINE OR ZA MAKEDONIJO

Članica slovenske delegacije v Odboru regij Jasmina Vidmar se bo 2. in 3. marca udeležila
sestanka delovne skupine Odbora regij za Makedonijo. Na sestanku delovne skupine bo
imela govor o napredku Makedonije k približevanju k Evropski uniji. Jasmina Vidmar
pripravlja mnenje o državah kandidatkah in njihov napredek v letu 2008‐2009, katero
obravnava tudi Makedonijo. Obisk sestanka bo Jasmina Vidmar izkoristila za pogovore z
župani in makedonskim združenjem občin, na podlagi katerih bo mnenja pripravila
kvalitetnejše, saj bo le‐to opisovalo dejansko stanje. (MM)
•

2.3.‐5.3.
16.
PLENARNO
ZASEDANJE
KONGRESA
REGIONALNIH OBLASTI PRI SVETU EVROPE

LOKALNIH

IN

V času od 2. marca do 5. marca se bo v Strasbourgu odvijalo 16. plenarno zasedanje
Kongresa Lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope. Sestanka se bo udeležila
Bernardka Krnc, županja občine Šmarješke Toplice. Slovenska predstavnica bo sodelovala
pri debati o finančni krizi, ki je na sporedu po Svetu Evrope. V času obiska v Strasbourgu se
bo slovenska predstavnica v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope
sestala z Marjetico Bole veleposlanico na slovenskem stalnem predstavništvu pri Svetu
Evrope v Strasbourgu.
•

04.03. / NAPREDOVANJE URADNIKOV V PR – PRVO OCENJEVANJE

Vabimo vas na delovni posvet »NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV V PLAČNE
RAZREDE – PRVO OCENJEVANJE«, ki bo v sredo dne 04.03.2009, v Austria Trendhotelu,
Dunajska 154, Ljubljana (dvorana Horus). Na podlagi Uredbe o napredovanju javnih
uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 51/08, 91/08) je do 15. marca letos potrebno
prvič izvesti redni postopek ocenjevanja vseh delavcev za napredovanje v višji plačni razred
po pravilih in kriterijih iz omenjene uredbe.
Mag. Mojca Fon Jager, predstavnica Ministrstva za javno upravo, odgovorna oseba za
podrobnejšo razlago Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede, bo na

10
Tedenske novice SOS / 23. do 27. februar 2009
Št. 8

posvetu podrobneje predstavila novosti, ki jih predmetna uredba prinaša ter na konkretnem
primeru predstavila postopek ocenjevanja. (SP)
Prijavnica

Vabilo
•

5.3.‐6.3. VRH V PRAGI

V času od 3. marca do 5. marca se bo v Pragi odvijal največji dogodek v času češkega
predsedovanja. Dogodek skupaj z mestom Praga organizira Odbor regij, katerega se bo
udeležila tudi slovenska delegacija v Odboru regij. Na vrhu bo organizirana konferenca o
izzivih in pristopih teritorialne kohezije.
•

05.03. / ELEKTRONSKO POSREDOVANJE PODATKOV NA OBRAZCIH
M‐4 ZA LETO 2008

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Zavodom za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije vljudno vabi na delovni posvet »ELEKTRONSKO POSREDOVANJE
PODATKOV NA OBRAZCIH M‐4 ZA LETO 2008«, ki bo v ČETRTEK, dne 05.03.2009, s
pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Knjižnice Domžale, Cesta talcev 4, Domžale (Center
Mercator).
Spremenjeni Zakon o matični evidenci zavarovancev in uživalcev pravic iz pokojninskega in
invalidskega zavarovanja je predpisal izključno elektronsko posredovanje podatkov na
obrazcih M‐4. Podatki se za leto 2008 posredujejo preko spletne aplikacije in morajo biti s
strani dajalca podatkov podpisani s kvalificiranim digitalnim potrdilom. Rok za
posredovanje podatkov za leto 2008 je 30. april 2009. Predstavnika Zavoda za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, Marko Ljubanovič, vodja Službe za matično evidenco in prispevke
na ZPIZ in Ljubinica Huzjan, samostojna svetovalka v Službi za matično evidenco in
prispevke na ZPIZ, bosta predstavila pravne in metodološke podlage za posredovanje
podatkov ter novosti pri načinu posredovanja podatkov M‐4 za leto 2008. (SP)
Vabilo
•

Prijavnica

11.03 / OBČINSKI TRANSFERI IN NJIHOVA VLOGA PRI POSLOVANJU
V OBČINAH

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Računskim sodiščem ter Komisijo za proračun
in javne finance Skupnosti občin Slovenije, vljudno vabi na delovni posvet: »OBČINSKI

11
Tedenske novice SOS / 23. do 27. februar 2009
Št. 8

TRANSFERI IN NJIHOVA VLOGA PRI POSLOVANJU V OBČINAH«, ki bo v SREDO,
dne 11.03.2009, s pričetkom ob 10.00 uri v Zdravilišču Laško (Srebrna dvorana),
Zdraviliška 4, 3270 Laško.
Na delovnem posvetu vam bosta predavateljici predstavili načine dodeljevanja transferov ter
vas bosta opozorili na najbolj pogoste postopkovne pomanjkljivosti in nepravilnosti
prejemnikov. Med drugim bodo predstavljene najbolj pogoste listine, ki so potrebne za
zagotavljanje transparentnosti dodeljevanja transferov, obvezne sestavine sklenjenih pogodb
in izvajanje nadzora. Predavateljice bosta poskušali odgovoriti tudi, kako država zagotavlja
namenskost porabe transferov in transparentnost njihovega dodeljevanja. Udeleženke in
udeleženci bodo imeli tudi priložnost sodelovati v razpravi s postavljanjem vprašanj ter
bodo tako lahko rešili marsikatero odprto vprašanje, ki se pojavljajo ob dnevni praksi.
Vabilo

Prijavnica

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI

•

JAVNI RAZPIS NAGRAD
ŠOLSTVA ZA LETO 2009

REPUBLIKE

SLOVENIJE

NA

PODROČJU

Predmet razpisa: nagrade Republike Slovenije na področju šolstva za leto 2009
Upravičenci: Nagrado lahko prejme posameznik (‐ica), skupina, zavod ali druga organizacija
s področja predšolske vzgoje, obveznega osnovnega šolstva, osnovnega glasbenega šolstva,
izobraževanja in usposabljanja otrok in mladostnikov z motnjami v razvoju, srednjega
šolstva, izobraževanja odraslih, višjega in visokega šolstva, dijaških in študentskih domov,
šolstva pripadnikov madžarske in italijanske narodnostne skupnosti in Romov, šolstva
pripadnikov slovenske manjšine v Italiji, Avstriji in na Madžarskem ter dopolnilnega pouka
slovenskega jezika in kulture za Slovence po svetu. Kandidate za nagrade lahko predlagajo
fizične in pravne osebe.
Roki za oddajo: 2. 6. 2009 do 13. ure. Več info TUKAJ.
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•

JAVNI RAZPIS ŠT. 430‐67/2007/9 ZA SOFINANCIRANJE KOMBINIRANE
TOČKE OSVEŠČANJA IN PRIJAVNE TOČKE V OKVIRU PROGRAMA
VARNEJŠI INTERNET PLUS

Predmet razpisa: aktivnosti na področju varne uporabe interneta
Upravičenci: vsi pravni subjekti – razen subjekti registrirani na podlagi Zakona o
gospodarski družbah
Upravičeni stroški: zagotovitve delovanja točk osveščanja za varnejšo uporabo interneta in
novih spletnih tehnologij in zagotovitve delovanja prijavnih točk za prijavo nelegalnih
spletnih vsebin
Roki za oddajo: 5.3.2009. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE
ZAPOSLJIVOST 2009–2010

USPOSABLJANJA

ZA

VEČJO

Predmet razpisa: sofinanciranje usposabljanja zaposlenih
Upravičeni stroški: V okviru projekta lahko vlagatelji kandidirajo za sofinanciranje
upravičenih stroškov, ki so nastali z izvedbo:
1. programov usposabljanja za leto 2009 in
2. programov usposabljanja za leto 2010.
Upravičenci: gospodarske družbe, samostojni podjetniki
Rok za oddajo:
1. rok: 20. marec 2009 do 13. ure
2. rok: 19. junij 2009 do 13. ure
3. rok: 18. september 2009 do 13. ure
4. rok: 15. januar 2010 do 13. ure. Več info TUKAJ.
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MEDNARODNE NOVIČKE
•

PREPREČEVANJE NESREČ IN ZMANJŠEVANJE NJIHOVIH UČINKOV V
EU IN DRUGOD

Evropska komisija je v paketu sprejela dve sporočili o nesrečah. Prvo sporočilo se nanaša na
zavezanost EU k zmanjševanju učinkov naravnih nesreč in nesreč, ki jih je povzročil človek,
v EU. Drugo sporočilo predstavlja strategijo v podporo zmanjševanja tveganja nesreč v
državah v razvoju. Gre za poskus vzpostavitve bolj strateškega pristopa, še posebej zaradi
povečanega tveganja zaradi podnebnih sprememb. Predlagani ukrepi se na ravni EU
osredotočajo na področja, na katerih je skupni pristop učinkovitejši od ločenih nacionalnih
pristopov. Gre za področja, kot so razvoj znanja, povezovanje akterjev in politik ter
izboljšanje učinkovitosti obstoječih instrumentov EU za preprečevanje nesreč. Obe sporočili
prispevata k izvajanju Hyoškega akcijskega okvira za obdobje 2005‐2015, ki predstavlja
mednarodni okvir za zmanjševanja tveganja nesreč. Evropski komisar za razvoj in
humanitarno pomoč je izrazil prepričanje, da bo zmanjševanje tveganja nesreč pomagalo
reševati življenja in bo tudi glavno orožje v boju proti revščini.
Več informacij najdete tukaj.
•

BUDIMPEŠTA JE OSVOJILA NAGRADO EVROPSKEGA TEDNA MOBILNOSTI
2008 Z MOTOM »ČIST ZRAK ZA VSE«

Budimpešta je prejela nagrado Evropskega tedna mobilnosti 2008, na temo »Čist zrak za
vse«, sledila sta ji portugalska Almada in Zagreb. Nagrado je podelil evropski komisar za
znanost in raziskave Janez Potočnik. Skupina neodvisnih strokovnjakov je ocenila, da je
Budimpešta naredila največ za izboljšanje ozaveščenosti javnosti o onesnaževanju zraka
zaradi prometa in spodbujanje uporabe okolju prijaznejših prevoznih sredstev. Budimpešta,
ki je zelo aktivna na tem področju že od leta 2001, je organizirala številne dogodke in
aktivnosti za spodbujanje trajnostnega mestnega prevoza, h čemur so veliko prispevali tudi
lokalni umetniki in različne organizacije. Aktivnosti so vključevale: dva zaporedne dneva
brez uporabe avtomobila, uporabo javnih prevoznih sredstev znanih osebnosti, razstavo
okolju prijaznih in energetsko učinkovitih vozil, konferenco o kvaliteti zraka in določitvi
hrupa in poseben dan, ki je promoviral sprehajanje v starem mestnem jedru. V Budimpešti
so tudi razširili območja za pešce in povišali parkirnine v mestnem jedru, izboljšali
infrastrukturo in storitve podzemne železnice in tramvaja ter naredili nove kolesarske steze.
Teden mobilnosti 2009 bo potekal od 16. do 22. septembra 2009 in bo posvečen podnebnim
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razmeram v mestih, natančnejše informacije o tem dogodku najdete na spletni strani
http://www.mobilityweek.eu/. (BA)
Več informacij o nagradi 2008 najdete tukaj.
•

VEČJA PROŽNOST STRUKTURNIH SKLADOV

Kot odziv na finančno in ekonomsko krizo se je Evropska komisija odločila omogočiti večjo
prožnost pri koriščenju strukturnih skladov s podaljšanjem rokov, do katerih morajo države
EU porabiti dodeljena sredstva iz finančnega obdobja 2000‐2006. Po pozivu Komisije so
države članice zahtevale podaljšanje obdobja upravičenosti za financiranje 385 od 555
programov kohezijske politike za to obdobje. Podaljšano obdobje upravičenosti se nanaša na
štiri strukturne sklade: Evropski sklad za regionalni razvoj, Evropski socialni sklad, Evropski
kmetijski in usmerjevalni in jamstveni sklad in Finančni instrument za usmerjanje ribištva.
Komisija spodbuja države članice, da se osredotočijo na sektorje in ukrepe z visokim
izkupičkom, kot so naložbe v energetsko učinkovitost za ustvarjanje okolju prijaznih
delovnih mest in varčevanje z energijo ter podpiranje okolju prijazne tehnologije pri
dejavnostih, kot sta gradbeništvo in avtomobilska industrija. (BA)
Več informacij najdete tukaj.
•

POMLADNI DAN V EVROPI 2009: »IDEJE‐GONILO EVROPE«

Pomladni dan v Evropi je tradicionalna vsakoletna kampanja Evropske komisije, katere
namen je v šole vnesti evropsko dimenzijo ter podpirati interakcijo med lokalno in evropsko
dimenzijo. Učitelji naj bi namenili enega ali več šolskih dni za razpravo in interaktivne
dejavnosti, povezane z različnimi evropskimi temami. Pomladni dan v Evropi 2009 z motom
»Ideje‐gonilo Evrope« bo potekal od 25. marca do 9. maja in je namenjen predvsem:
spodbujanju umetniškega ustvarjanja in drugih oblik izobraževanja na nivoju predšolskega,
osnovnošolskega, srednješolskega in poklicnega izobraževanja; ustvarjanju pogojev, ki bi
omogočili, da mladi pridobijo veščine, ki jim bodo služile kot osnova za samoizražanje skozi
vse življenje; promociji kulturne raznolikosti kot vira ustvarjalnosti in inovacij; spodbujanju
uporabe IKT kot medija za samoizražanje; razvoju in spodbujanju podjetniškega načina
razmišljanja; ozaveščanju o inovacijah kot korakih na poti trajnostnega razvoja ter
izpostavljanju regionalnih in lokalnih strategij, ki temeljijo na ustvarjalnosti in inovacijah. K
sodelovanju so vabljene vse šole, od malih do srednjih in poklicnih šol. Izkušeni posamezniki
so vabljeni, da obiščejo šolo v svoji državi, regiji ali mestu/vasi in se z mladimi državljankami
in državljani pogovorijo o svojem delu. Svoje podatke morajo sporočiti ekipi Pomladnega
dne po telefonu (+32 (0)2 790 75 56) ali po e‐pošti: school‐visits@springday2009.net. Veliko
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šol z vseh koncev Slovenije se je že prijavilo za sodelovanje pri Pomladnem dnevu v Evropi
2009, še vedno pa obstaja možnost prijave. Več informacij najdete tukaj. (BA)
Več informacij in prijava na:http://www.springday2009.net/ww/sl/pub/spring2009/news.htm
•

NAGRADA AER ZA NAJBOLJ INOVATIVNE EVROPSKE REGIJE 2009

V tem letu, ki je Evropsko leto ustvarjalnosti in inovativnosti, Skupščina evropskih regij
(AER) ponovno vabi evropske inovativne regije, da se potegujejo za nagrado Skupščine
evropskih regij za najbolj inovativno regijo. S to nagradi želi Skupščina evropskih regij
nagraditi regionalne oblasti, ki so stimulirale, podpirale in implementirale inovativnost na
svojem ozemlju. Prepoznava in promovira dobre prakse in kaže, kako lahko regije prispevajo
k regionalnemu ekonomskemu blagostanju. Za nagrado se lahko poteguje katerakoli
evropska regija ali okrožje, ki pripada EU ali pa tudi ne. Nagrada je osnovana na treh
osnovnih načelih, ki se smatrajo kot bistveni vidiki inovativnosti: (1) lizbonska strategija za
rast in delovna mesta, (2) vzpostavitev pravega evropskega raziskovalnega prostora, (3)
razvoj »ekonomij znanja«. Da bo lahko tekmovala v globalni ekonomiji, mora Evropa postati
bolj inovativna in bolje reagirati na potrebe potrošnikov. Da bi odražala kompleksnost
inovativnosti kot takšne, je nagrada strukturirana v 3 kategorije: (1) Ekonomija: dejavnosti, ki
prispevajo k temu, da bi bila Evropa bolj kompetitivna s svojimi proizvodi in storitvami, v
skladu s cilji lizbonske strategije, npr. podpora za ustanavljanje malih in srednje velikih
podjetij, spodbude za inovacije ali dejavnosti za ustvarjanje delovnih mest. (2) Ljudje:
dejavnosti, ki prispevajo k spodbujanju Evrope kot »ekonomije znanja« na podlagi
investiranja v svoje državljanke in državljane in njihovo trajnostno usposabljanje, npr.
investiranje v izobraževanje in spodbujanje vseživljenjskega učenja. (3) Raziskave in razvoj:
dejavnosti, ki izboljšujejo položaj Evrope v raziskavi o vodilnih trgih in tehnologiji in
pripomorejo k vzpostavitvi evropskega raziskovalnega prostora, npr. spodbujanje
investiranja v raziskave in razvoj.
Rok za prijavo je 1. junij 2009. Več informacij in prijavo najdete tukaj. (BA)
•

EVROPSKI FINANČNI STROKOVNJAKI SE ZAVZEMAJO ZA VEČJI NADZOR,
DA SE FINANČNA KRIZA NE BI ŠE ENKRAT PONOVILA.

Skupina finančnih strokovnjakov pod vodstvom francoskega ekonomista Jacquesa de
Larosièra je predstavila 18 priporočil za okrepitev nadzora finančnega sektorja in finančnih
trgov v EU.
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Priporočila zajemajo oblikovanje skupnih pravil na področju investicijskih skladov v vseh 27
državah članicah EU, omejitev izplačil nagrad vodstvom bank v skladu z interesi delničarjev
in vzpostavitev sistema kriznega upravljanja za finančni sektor v EU. Skupina prav tako
podpira uvedbo novih sistemov nadzora na ravni EU, in sicer na področju finančnega
nadzora in obvladovanja tveganj.
„Zdaj mora ukrepati Komisija. Naslednji teden bo na seji 4. marca pripravila prvo
predhodno oceno in mnenje o glavnih sklepih poročila,“ je dejal predsednik Komisije Jose
Manuel Barroso. „Posledice pretirane želje po ustvarjanju dobičkov na finančnih trgih čutijo
delavci in družine po vsej Evropi. Komisija je odločena, da se to ne sme več ponoviti.“
Vodja skupine Jacques de Larosière je bil nekdaj direktor Mednarodnega denarnega sklada.
O njenih priporočilih bodo evropski voditelji razpravljali na neformalnem srečanju 1. marca
in nato še enkrat mesec dni pozneje na uradnem spomladanskem zasedanju EU na vrhu.
Celotno sporočilu najdete tukaj. (vir EK)
•

NAGRAJENA ZELENA MESTA

74 % prebivalstva Evropske unije živi v mestih, ki imajo več kot 5 000 prebivalcev. Potreba
po čistejšem in trajnostnem urbanem razvoju še nikoli ni bila tako velika. Prav temu je
namenjena nagrada zelena prestolnica Evrope, s katero Evropska unija spodbuja okolju
prijazen razvoj mest. Mesto nosi laskavi naslov eno leto, nagrada pa je priznanje mestnim
oblastem za njihov trud pri reševanju ekoloških težav.
Stockholm in Hamburg sta prvi mesti, ki sta osvojili ta naslov. Švedsko glavno mesto bo
zelena prestolnica Evrope leta 2010, Hamburg pa se bo z naslovom ponašal leta 2011.
Žirija je bila še posebno navdušena nad programom za boljšo kakovost življenja, ki so ga
pripravili v Stockholmu in obsega sisteme za čiščenje vode, zmanjševanje hrupa, integrirane
sisteme gospodarjenja z odpadki, pristojbine za prometno obremenitev in več rekreacijskih
površin, na primer plaž.
Hamburg z 1,8 milijona prebivalcev je mesto z odlično kakovostjo zraka, toda nagrado si je
prislužil z ukrepi varčevanja z energijo v javnih zgradbah.
Prav tako pomembna je nagrada evropskega tedna mobilnosti, ki jo je osvojila Budimpešta
za akcije v tednu mobilnosti, s katerimi je meščane opozarjala na onesnaženost zraka zaradi
prometa in na okolju prijaznejša prometna sredstva.
Številne akcije in prireditve so poudarjale trajnosten mestni promet, denimo akcija „pametno
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prevozno sredstvo“, ko so znane javne osebnosti dokazovale učinkovitost javnega
potniškega prometa. V madžarski prestolnici so poleg tega uvedli tudi nekatere stalne
spremembe, denimo razširitev cone za pešce v mestnem središču, izboljšanje javnega
potniškega prometa, nove kolesarske steze in parkirišča ob mestnih vpadnicah. Portugalsko
mesto Almada in hrvaška prestolnica Zagreb sta zasedla drugo in tretje mesto.
Evropski teden mobilnosti je leta 2002 postal vsakoletna prireditev, ki poteka od 16. do 22.
septembra in uveljavlja razvoj trajnostnega prometa. Letošnja osrednja tema bo vpliv
mestnega prometa na podnebne spremembe. Evropska mesta bodo tudi tokrat svoje ulice
zaprla za promet. (vir: EK)
•

ŠIRITEV EVROPSKE UNIJE V LETIH 2004 IN 2007 JE DOBRODEJNO VPLIVALA
NA NJENO GOSPODARSTVO.

Evropski uniji se je v zadnjih letih pridružilo 12 novih držav, in sicer leta 2004 deset držav
srednje in vzhodne Evrope ter Sredozemlja (Ciper, Češka, Estonija, Madžarska, Latvija,
Litva, Malta, Poljska, Slovaška in Slovenija) in dve državi leta 2007 (Romunija in Bolgarija).
To je bila največja širitev Evropske unije do zdaj in zgodovinski korak k združevanju Evrope
po desetletjih delitev zaradi hladne vojne.
Nekatere od takratnih 15 držav članic so bile zaskrbljene zaradi vpliva širitve na njihovo
gospodarstvo in socialne sisteme. Pet let pozneje je raziskava Evropske komisije pokazala, da
so bili strahovi neupravičeni in da je bila širitev pozitivna za stare in nove države članice.
Nove države članice so izboljšale svoj življenjski standard, posodobile gospodarstvo ter
utrdile institucije in zakonodajo. Podjetja v starih državah članicah pa so dobila nove
naložbene in izvozne možnosti. Večji obseg trgovanja med državami članicami je koristil
celotni Evropski uniji, ki je postala konkurenčnejša.
Hitro povezovanje držav je spodbudilo gospodarsko rast. Zdajšnja svetovna recesija pa je
poglobila ranljivost nekaterih novih držav članic. Vendar ima EU orodja za reševanje te
krize. Pakt stabilnosti in rasti ter strategija za delovna mesta in gospodarsko rast spodbujata
zdrave javne finance in strukturne reforme. EU tudi zagotavlja finančno podporo
strukturnih in kohezijskih skladov, Evropske investicijske banke in aranžmaja za plačilne
bilance.
Evropska komisija meni, da je lahko upočasnitev gospodarske rasti nova priložnost za
temeljito prenovo gospodarske politike, ki je bistvena za nadaljnje povezovanje
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gospodarstev, zmanjševanje razlik v prihodkih, zagotavljanje vodilne vloge EU v svetovnem
gospodarstvu in sprejemanje novih članic v prihodnosti. (vir:EK)
•

KLASIČNE ŽARNICE SE POSLAVLJAJO

Tradicionalne žarnice bodo postopoma izginile z naših prodajnih polic in nadomestile jih
bodo energetsko varčne ali halogene luči, ki nam bodo dolgoročno prihranile kar lep kupček
denarja. V skladu z načrtom Odbora EP za okolje, naj bi obdobje odprave tradicionalnih
žarnic trajalo od septembra 2009 do 2012. Tradicionalne žarnice porabijo veliko preveč
energije: približne pet odstotkov električne energije se porabi za osvetlitev, 95 odstotkov pa
gre v toploto. "V številnih domovih je razsvetljava največji potrošnik elektrike. Ta odločitev
bo vodila do prihrankov na naših računih za elektriko. To je tudi enostaven način, kako
varovati podnebje," nam je povedal podpredsednik Odbora za okolje, finski poslanec Satu
Hassi iz skupine Zelenih. Na vprašanje – ki smo ga pretekli teden zastavili svojim bralcem –
ali naj se tradicionalne žarnice popolnoma odpravijo, je 55 odstotkov udeležencev odgovorilo
z "da, popolnoma", 26 odstotkov z "da, prostovoljno" in 19 odstotkov z ne. Celotni članek si
lahko preberete tukaj. (vir:EP)
•

EP ZMANJŠUJE SVOJE EMISIJE CO2 ZA VEČ KOT 5000 TON LETNO

Podnebne spremembe danes ne prizanašajo nikomur. Tudi javnim institucijam ne. Ker so
dejstva glasnejša kot besede, se je Evropski parlament odločil, da bo svoje emisije CO2 do
leta 2020 zmanjšal za 30 odstotkov in tako sam s konkretnimi ukrepi prispeval k boju proti
podnebnim spremembam. Pretekli teden je Parlament sprejel ukrepe, ki naj bi prispevali, da
se do leta 2020 emisije CO2, ki jih proizvede EP, zmanjšajo za 30 odstotkov v primerjavi z
letom 2006. Več o tej temi lahko nadete tukaj. (vir:EP)
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