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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
DELOVNA USPEŠNOST 2010
Glede na vprašanja uporabnikov proračuna o veljavni ureditvi dela plače za delovno
uspešnost za javne uslužbence, je Ministrstvo za javno upravo posredovalo nekatere
informacije v zvezi z izplačilom dela plače za redno delovno uspešnost v obdobju od
decembra 2009 do decembra 2010, informacije v zvezi z izplačilom dela plače za delovno
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v obdobju od decembra 2009 do decembra
2010 in novosti v zvezi z izplačilom dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu. (SP)
Pojasnilo MJU
ZNIŽANO PAČILO VRTCA
Obveščamo vas, da sta DURS ter Ministrstvo za šolstvo in šport objavila Skupno navodilo za
posredovanje podatkov občinam, za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca (podatki za
leto 2008). Navodilo je objavljeno na spletni strani DURS in dosegljivo tukaj.
Prav tako va spodaj podajamo celotno pojasnilo v pdf obliki. (SP)
Pojasnilo DURS in MŠŠ.
NAPOVEDUJEMO SEMINAR O LOKALNIH VOLITVAH
Obveščamo vas, da v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije pripravljamo seminar:
LOKALNE VOLITVE 2010 s simbolično kotizacijo za pokritje osnovnih stroškov! Seminar
bo predvidoma v mesecu februarju oziroma v začetku meseca marca 2010. (JT)
SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSTVO
V sredo 6. januarja se je v prostorih Mestnega redarstva v Ljubljani prvič sestala Komisija
Skupnosti občin Slovenije za občinsko redarstvo. Komisija je nastala na pobudo občin članic,
katere ugotavljajo, da je veliko nerešenih vprašanj na področju občinskega redarstva. Na
prvem sestanku komisije je bil soglasno za predsednika komisije izvoljen Roman Fortuna,
vodja odseka za občinsko redarstvo pri MO Ljubljana. Na prvem sestanku so člani in članica
identificirali glavne probleme, katerih se mora komisija nemudoma lotit. Znotraj komisije so
bile ustanovljene delovne skupine, katere imajo nalogo v najkrajšem možnem času pripraviti
izhodišča za sestanke z ministrstvi (MNZ, SVLR, MJU, MP), na katerih se bo predstavnikom
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predstavila problematika, ter se od njih zahtevala rešitev problema. Komisija občinskih
redarjev se bo najprej lotila pridobivanja podatkov iz registra voznikov pri MNZ,
problematiko s pravilnikom in specifikacijo uniform ter s spremembami o Zakonu o varstvu
v cestnem prometu. (MM)
ZAČASNA REŠITEV ZA PRIDOBIVANJE PODATKOV IZ REGISTROV
V četrtek 7. januarja so se predstavniki Komisije za občinsko redarstvo sestali s predstavniki
MNZ‐ja ter SVLR‐ja na temo prenosa podatkov iz registra voznikov. Občinam je bila z
zakonom dana možnost uporabe stacionarnih radarjev, na podlagi katere se je kar nekaj
občin odločilo za nakup oziroma najem stacionarnih radarjev. Pri uporabi le teh pa občine
oziroma občinski redarji potrebujejo vpogled v register voznikov brez katerih občinska
redarstva ne morejo opravljat svojega dela s stacionarnimi radarji. Ministrstvo za notranje
zadeve do sedaj še nima aplikacije, katera bo občinam zagotovila predpisan dostop do
podatkov. Na sestanku je bila dogovorjena začasna rešitev, da bodo občine za podatke od
MNZ zaprosili v excelovi tabeli, le‐ti pa jim bodo v najkrajšem možnem času excelovo tabelo
posredovali nazaj. MNZ bo v najkrajšem možnem času zagotovila paketni prenos podatkov,
saj je bilo ugotovljeno, da bodo občine potrebovale tudi več kot tisoč podatkov na teden.
(MM)
DELOVNA USPEŠNOST 2010
Glede na vprašanja uporabnikov proračuna o veljavni ureditvi dela plače za delovno
uspešnost za javne uslužbence, je Ministrstvo za javno upravo posredovalo nekatere
informacije v zvezi z izplačilom dela plače za redno delovno uspešnost v obdobju od
decembra 2009 do decembra 2010, informacije v zvezi z izplačilom dela plače za delovno
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela v obdobju od decembra 2009 do decembra
2010 in novosti v zvezi z izplačilom dela plače za delovno uspešnost iz naslova prodaje blaga
in storitev na trgu. (SP)
Pojasnilo MJU
ZNIŽANO PAČILO VRTCA
Obveščamo vas, da sta DURS ter Ministrstvo za šolstvo in šport objavila Skupno navodilo za
posredovanje podatkov občinam, za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca (podatki za
leto 2008). Navodilo je objavljeno na spletni strani DURS in dosegljivo tukaj.
Prav tako vam spodaj podajamo celotno pojasnilo v pdf obliki. (SP)
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Pojasnilo DURS in MŠŠ.
AKCIJA NAJ SNEŽAK
Za nami je leto 2009, ki ste ga, upamo, kljub krizi in vsem podnebnim nevšečnostim uspešno
zaključili. Za začetek novega leta smo na Skupnosti občin Slovenije v pozdrav naravi, v
pozdrav zimi, po štirih letih ponovno pripravili zimsko akcijo »Naj snežak«. Zima prinaša
ob očitnih nevšečnostih, s katerimi se občine in občanke in občani soočajo tudi mnogo lepih
obrazov. Te običajno vidijo in razumejo otroci, manj mi odrasli. Ni pa razloga, da bi bilo
vedno tako…Skupnost občin Slovenije vabi županje in župane k sodelovanju v Akciji »Naj
snežak«.

VABILO K SODELOVANJU V AKCIJI NAJ SNEŽAK 2010. Verjamemo, da se

mnogi akcije spomnite izpred štirih let, za osvežitev spomina pa objavljamo nekaj fotografij.
Vsem, ki pa se boste v akcijo vključili kot novinci, priporočamo ogled le‐teh za navdih in
lažjo odločitev za sodelovanje.

AKCIJA NAJ SNEŽAK 2006 . Želimo vam veliko pozitivne

in ustvarjalne energije, smeha in sproščenosti.
OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU
Spomladi 2010 bo v Sloveniji v organizaciji Društva Ekologi brez meja potekala največja
prostovoljna čistilna akcija do sedaj. Očistilo se bo več kot 10.000 do sedaj registriranih
divjih odlagališč in z njih se bo odstranilo prek 20.000 ton odpadkov, ki so nevarni za okolje
in ogrožajo podtalnico, ki je za Slovenijo najpomembnejši vir pitne vode. Gre za največjo
prostovoljsko okoljsko akcijo v slovenski zgodovini, ki bo potekala 17. aprila 2010.
Povabljeni bodo vsi prebivalci Slovenije, ne glede na starost, izobrazbo, versko ali politično
pripadnost, kot tudi vse slovenske šole, vrtce, fakultete, zavode, okoljske organizacije, vladne
in nevladne inštitucije. Na Skupnosti občin Slovenije nam ni vseeno za okolje, zato se bomo
trudili, da bo čistilna akcija zaživela v vsem svojem namenu. Namen akcije Očistimo
Slovenijo v enem dnevu! je zmanjšati količino odpadkov v naravi, očistiti ulice, sprehajalne
poti, mestna središča ter dvigniti osveščenost prebivalcev Slovenije o problematiki
odpadkov. Več informacij o poteku akcije bo sledilo v kratkem.
POBUDE
POBUDA NA MK ‐ NEPREMIČNA KULTURNA DEDIŠČINA
Na spletni strani Ministrstva za kulturo smo zasledili objavo razpisov za Projektni razpis za
izbor kulturnih projektov na področju umetnosti in Javna razpisa za izbor kulturnih
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projektov na področju nepremične kulturne dediščine. Na vse objavljene razpise se občine ne
morejo prijavljati z namenom obnove kulturnih spomenikov v lasti občin. Po informacijah, ki
jih prejemamo v oddelku za kulturo v sekretariatu Skupnosti občin Slovenije, država, to je
ministrstvo za kulturo že več let obljublja razpis za obnovo kulturnih spomenikov v lasti
občin (nepremično kulturno dediščino iz programa sanacije najbolj ogroženih in
najkvalitetnejših kulturnih spomenikov), vendar do njegove objave še vse do danes ni prišlo.
Ministrstvo za kulturo smo pozvali, da nas v najkrajšem možnem času obvesti o nameri
ministrstva za kulturo glede objave primernega razpisa za občine z namenom obnove
kulturnih spomenikov v lasti občin. (JT)
POTRDILA O LASTNI KMETIJSKI PROIZVODNJI
V Uradnem listu RS, št. 37/2009 z dne 18.5.2009 je objavljen Pravilnik o minimalnih tehničnih
pogojih za opravljanje trgovinske dejavnosti. Ta nadomešča Pravilnik o minimalnih
tehničnih in drugih pogojih, ki se nanašajo na prodajne objekte za opravljanje trgovinske
dejavnosti, in pogojih za prodajo blaga zunaj prodajaln (Uradni list RS, št. 28/93, 34‐03‐popr.,
57/93). V slednjem je bilo določeno, da morajo kmetovalci in drugi posamezniki imeti za
prodajo svojega blaga potrdilo o lastni proizvodnji, ki ga izda pristojni organ lokalne
skupnosti in velja eno leto (34. člen). Kmetovalci se še vedno na občine obračajo za izdajo
tovrstnega potrdila, s katerim potem lahko prodajajo svoje kmetijske pridelke na tržnicah.
Nov pravilnik in prav tako tudi Zakon o trgovini (Uradni list RS, št. 24/08) pa tega področja
ne urejata več. MKGP in MG smo pozvali k čimprejšnji opredelitvi in pojasnilu, ali občine
kmetovalcem še izdajajo tovrstna potrdila in če jih, na kakšni pravni podlagi. (JT)
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE

V obravnavi v Državnem zboru so naslednji predlogi predpisov:
Predlog

zakona

o

spremembah

in Morebitne pripombe nam še lahko

dopolnitvah Zakona o prevozih v cestnem posredujete na
prometu skrajšani postopek ‐ EPA 821‐V
Predlog

zakona

o

spremembah

dopolnitvah Energetskega zakona

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
in Morebitne pripombe nam posredujte na

prva sasa.kek@skupnostobcin.si

obravnava ‐ EPA 822‐V
5
Tedenske novice SOS / 4.1.‐ 8.1.2010
Št. 1

V delu Vlade RS so naslednji predlogi zakonskih in podzakonskih predpisov:
Zakon o volilnih enotah za volitve v prve Pripombe pošljite na
pokrajinske svete ‐ Predlog mnenja o jasmina@skupnostobcin.si
Predlogu zakona o volilnih enotah za volitve
v prve pokrajinske svete
Uredba

o

spremembah

in

dopolnitvah Pripombe pošljite na

Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013 ‐ Predlog uredbe o dopolnitvi
Uredbe o izvajanju postopkov pri porabi
sredstev evropske kohezijske politike v
Republiki Sloveniji v programskem obdobju
2007–2013
Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah Pripombe pošljite na

Zakona o igrah na srečo ‐ Predlog mnenja o sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
zahtevi Državnega sveta, da Državni zbor
ponovno odloča o Zakonu o spremembah in
dopolnitvah Zakona o igrah na srečo
Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah Pripombe pošljite na

Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
gozdov

Republike

Slovenije

‐

Predlog

mnenja o zahtevi Državnega sveta da
Državni zbor ponovno odloča o Zakonu o
spremembah in dopolnitvah Zakona o
Skladu

kmetijskih

zemljišč

in

gozdov

Republike Slovenije
V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
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Pravilnik

o

spremembah

Pravilnika

o Pripombe nam posredujte na

odvzemu osebkov vrst rjavega medveda jasmina@skupnostobcin.si do petka,
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz 29.01.2010.
narave.
Osnutek

Uredbe

dopolnitvah

o

uredbe

spremembah
o

in Pripombe nam posredujte na

dejavnostih, sasa.kek@skupnostobcin.si do ponedeljka,

toplogrednih plinih in napravah, za katere je 18.1.2010
treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov.
Osnutek

Uredbe

o

spremembah

in Pripombe nam posredujte na

dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do petka,
onesnaževanje

okolja

zaradi

nastajanja 29.1.2010

odpadne embalaže .
Predlog Pravilnika o pridobitvi statusa v Pripombe nam pošljite na
javnem interesu na področju kulture

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Še zmeraj v usklajevanju:

Pripombe nam posredujte na

Zakon

o

spremembah

in

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

dopolnitvah

Zakona o dostopu do informacij javnega
značaja

POVPRAŠEVANJE OBČIN
JAVNA SLUŽBA IZVAJANJA POMOČI NA DOMU
Na pobudo občine članice smo izvedli povpraševanje glede plačevanja sredstev za odpravo
nesorazmerij v plačah izvajalkam pomoči na domu pri koncesionarju. Zanimalo jih je, ali
nesorazmerja občine vračunajo v ceno, ali ta sredstva nakazujejo posebej ali jih sploh ne
zagotavljajo (mnenje, ki ga je občina namreč pridobila s strani MDDSZ namreč ne daje
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odgovora na to vprašanje). Prav tako jih je zanimala praksa v drugih občinah glede
zagotavljanja osnovnih pogojev za izvajanje službe ‐ kdo je nabavil avtomobil za izvajanje
službe, kdo nabavlja npr. posodo za hrano (v primeru koncesionarja, v primeru CSD). (JT)
FOTOVOLTAIČNE ELEKTRARNE
V občini članici zadnje čase na občino prihaja vedno več vlog za postavitev fotovoltaičnih
elektrarn. Občina v osnovi ne nasprotuje takšnim posegom v prostor, problem je, ker ne
razpolagajo s primerno oz. zadostno zakonsko podlago oz. pričakovali bi, da bodo
z ministrstev prišla kakšna navodila, usmeritve, predvsem v smislu enotnih navodil tako
okoljskega, kmetijskega kot gospodarskega resorja. Zanima jih predvsem, kako se s tovrstno
zadevo ubadajo na ostalih občinah oz. kakšne so njihove izkušnje pri umeščanju tovrstnih
objektov v prostor. Vse občine prosimo, da nam na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
posredujete vaše izkušnje oziroma nasvete v zvezi s predmetno problematiko.
JAVNI RAZPISI
JAVNI RAZPISI NA PODROČJU KULTURE
Obveščamo vas, da sta na spletnih straneh Ministrstva za kulturo objavljena dva razpisa:
Projektni razpis za izbor kulturnih projektov na področju umetnosti ‐ popravek In Javna
razpisa za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne dediščine (Javni
razpis za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in
najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, ki jih bo za leti 2010 in 2011 sofinancirala
Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev
za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. l. RS, št. 14/03‐UPPB‐1 in
77/2008 in Javni razpis za izbor kulturnih projektov na področju nepremične kulturne
dediščine, ki jih bo v letih 2010–2011 (so)financirala Republika Slovenija iz dela proračuna,
namenjenega za kulturo). (JT)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
13.1. / SESTANEK SEKCIJ SOS
V sredo, 13. januarja 2010, bodo pred 15. redno seja predsedstva potekali sestanki sekcij
Skupnosti občin Slovenije. Sestanki bodo v prostorih Mestne občine Nova Gorica, s
pričetkom ob 9.00 uri.
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13.1. / 15. REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V sredo, 13. januarja bo potekala 15. redna seja predsedstva Skupnosti občin Slovenije. Seja
bo v prostorih Mestne občine Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica), s
pričetkom ob 10.00 uri.
14.1. / VSE O ENERGETSKI UČINKOVITOSTI IN NACION. PROGRAMU
REC Slovenija v sodelovanju z Mestno občino Ptuj, Inženirsko zbornico Slovenije in
Slovenskim E‐forumom organizira 14. januarja 2010, od 10.00 do 15.00, v dvorani Inženirske
zbornice Slovenije, na Jarški cesti 10 b, v Ljubljani, delavnico na temo prenove nacionalnega
energetskega programa in energetske učinkovitosti zgradb. Sodelovali bodo predstavniki
Direktorata za energijo Ministrstva za gospodarske dejavnosti, Centra za energetsko
učinkovitost IJS, GI ZRMK, REC Slovenija in MO Ptuj. Več o delavnici na spletni strani
www.rec‐lj.si v rubriki »Aktualno«. Delavnica je odprtega tip. Kotizacije ni. Število mest je
omejeno. Zainteresirani se lahko do 11. januarja 2010 na delavnico prijavijo tako, da na e‐
posredujejo svoje ime, priimek in naziv
naslov rec‐slovenija@guest.arnes.si
organizacije/podjetja, s pripisom – »prijavljam se na delavnico Energetska učinkovitost,
zgradbe in NEP«. Dogodek bo potekal v okviru projekta Plan B za Slovenijo.
Vabilo
15.1. / POSVET – INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
V pripravi so spremembe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Zakon k
posredovanju informacij javnega značaja obvezuje tudi lokalne skupnosti, za neupoštevanje
določb zakona pa so predvidene tudi finančne sankcije. Število prostih je mest je bilo
omejeno, zato prijava žal več ni mogoča. V primeru zainteresiranosti bomo posvet
organizirali še enkrat v mesecu februarju 2010.
15.1. / DS ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
V petek, 15. januarja 2010 se bo sestala Delovna skupina za predšolsko vzgojo pri SOS.
Sestanek bo v Ljubljani, ob 8.30 uri. Po tem bo sledil sestanek na Ministrstvu za šolstvo in
šport na temo Zakona o vrtcih.
21.1. / JAVNI POTNIŠKI PROMET MED LOK. SKUPNOSTJO IN DRŽAVO
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za promet vabi župane, vodje
občinskih/mestnih uprav ter zaposlene na področju GJS, prometa in prostorskega
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načrtovanja na lokalni ravni na strokovni posvet »JAVNI POTNIŠKI PROMET MED
LOKALNO SKUPNOSTJO IN DRŽAVO«, ki bo v četrtek, dne 21. januarja 2010, s
pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Emona efekta d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana
(predavalnica H). Posvet je za občine članice brezplačen! Prosimo, da udeležbo potrdite z
izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja v priponki spodaj. Več informacij tukaj!
Vabilo

Prijavnica

Informacije za udeležence

60. SEJA VLADE RS, 24.12.2009
DODELJEVANJE REGIONALNIH POBUD
Vlada RS je izdala Uredbo o dodeljevanju regionalnih spodbud. Zakon o spodbujanju
skladnega regionalnega razvoja namreč določa, da vlada izda uredbo, s katero podrobneje
določi pogoje, merila in postopek dodeljevanja regionalnih spodbud ter uredi postopek
brezplačnega prenosa državnega stvarnega in finančnega premoženja v last lokalnim
samoupravnim skupnostim zaradi vlaganja tega premoženja v razvojne programe. Uredba
določa kriterije (pogoje in merila) in postopek dodeljevanja regionalnih spodbud ter ureja
pogoje in merila ter postopek brezplačnega prenosa stvarnega in finančnega premoženja
države v last lokalnim samoupravnim skupnostim zaradi vlaganja tega premoženja v
razvojne programe.
Regionalne spodbude so spodbude, ki vplivajo na regionalni razvoj in jih ministrstva in
drugi proračunski uporabniki namenjajo za sofinanciranje projektov iz izvedbenih načrtov
regionalnih razvojnih programov oziroma t.i. regijskih projektov. Dolgoročno indikativno se
načrtujejo in usklajujejo z regionalnimi razvojnimi programi, državnim razvojnim
programom in programskimi dokumenti, ki jih Vlada RS pripravlja v skladu s pravnim
redom EU.
Postopek dodeljevanja regionalnih spodbud je dvofazni. V prvi fazi izvede služba povabilo
regionalnim razvojnim agencijam za predložitev izvedbenih načrtov. V drugi fazi izvedejo
državni resorji javni poziv prijaviteljem projektov iz izvedbenih načrtov za vložitev vlog za
dodelitev regionalnih spodbud.
Uredba ureja tudi sofinanciranje nalog regionalnih razvojnih agencij. S 60‐odstotno utežjo se
upošteva fiksni del, ki je enak za vse razvojne regije, in s 40‐odstotno utežjo spremenljivi del.
Slednji je odvisen od števila občin na območju razvojne regije (25‐odstotna utež) in indeksa
razvojne ogroženosti regije (75‐odstotna utež).
V drugem delu uredba določa merila in pogoje za prenos državnega premoženja na
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samoupravne lokalne skupnosti. Postopek vodi SVLR, ki najprej preveri, ali bo premoženje
uporabljeno v razvojnih programih in kriterije, ki morajo biti izpolnjeni za izvedbo postopka.
Premoženje mora biti ocenjeno, o konkretnem prenosu pa sklepa vlada. V pogodbi mora biti
določilo, ki preprečuje odtujitev prenesenega premoženja v naslednjih petih letih. (Vir: Vlada
RS)
NAPREDOVANJE JAVNIH USLUŽBENCEV PLAČNE RAZREDE
Vlada RS je določila besedilo dopolnitev Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v
plačne razrede.
Dopolnitev Uredbe o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede je potrebna zaradi
načina ocenjevanja delovne uspešnosti za namen napredovanja za tiste direktorje, ki so
zaposleni v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti.
Novela uredbe določa, da se direktorjem v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti,
za posamezno leto mandata upošteva ocena delovne uspešnosti, ki jim je dodeljena v skladu
z Zakonom o javnih uslužbencih – ZJU (Uradni list RS, št. 56/02 in naslednji). Ta zakon
napotuje, da se ocenjevanje uradnikov izvaja na podlagi zakona, ki ureja sistem plač v
javnem sektorju. Le‐ ta pa določa, da se način in postopek preverjanja izpolnjevanja pogojev
za napredovanje javnih uslužbencev, torej tudi njihovo ocenjevanje, določi z uredbo, ki ureja
napredovanje ostalih javnih uslužbencev v plačne razrede.
Zaradi vladnih ukrepov za ublažitev gospodarske krize so javni uslužbenci, mednje sodijo
tudi direktorji, zaposleni v državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, za leto 2009
prejeli del plače za redno delovno uspešnost za januar, februar in marec, zato je predlagatelj
vezal njihovo ocenjevanje za namen napredovanja na določitev ocene po postopku in na
način, kot je določen za ostale javne uslužbence v tej uredbi. (Vir: Vlada RS)
OBRAČUN IN IZPLAČILO PLAČ
Vlada RS je sprejela spremembe in dopolnitve Uredbe o enotni metodologiji in obrazcih za
obračun in izplačilo plač v javnem sektorju.
Sprememba uredbe je zlasti posledica realizacije odločitve Ustavnega sodišča v zvezi s
plačami pravosodnih funkcionarjev. V Uredbi o enotni metodologiji in obrazcih za obračun
in izplačilo plač v javnem sektorju je dopolnjen tretji odstavek 6. člena, ki natančneje določa,
da se bruto urna postavka na osnovi povprečne mesečne delovne obveznosti 174 ur upošteva
tudi v vseh tistih primerih, ko je funkcionar ali javni uslužbenec zaposlen sicer za polni
delovni čas, vendar je njegovo število ur tedenske delovne obveznosti določeno nižje kot 40
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ur tedensko, pri tem pa je določeno, da se takšno zaposlitev za skrajšani delovni čas šteje kot
polni delovni čas.
Uredba določa enotno metodologijo in obrazce za obračun in izplačilo plač v javnem
sektorju, na podlagi katerih morajo v skladu s prvim odstavkom 40. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju izplačevalci obračunavati in izplačevati plače. Omogočila bo tudi
izplačilo dodatka za nadurno delo v primerih, ko je s predpisom ali kolektivno pogodbo
določeno, da se ure dela opravljene v delovnem času preko polnega delovnega časa lahko
koristijo kot proste ure in se nadure ne izplačajo. (Vir: Vlada RS)
POSLANSKO VPRAŠANJE – ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
Poslanec Miro Petek sprašuje Vlado Republike Slovenije o primerih, ki so bili podlaga za
spremembe in dopolnitve Zakona o lokalni samoupravi, po katerih je bil na novo urejen
postopek predčasnega prenehanja mandata župana ali člana občinskega sveta na podlagi
odstopa ter o ustavnosti takšne ureditve. V odgovoru vlada poudarja, da se je praksi
dogajalo, da občinski sveti zaradi političnih interesov odstopa posameznega funkcionarja
niso sprejeli, zato je vlada podprla predlog sprememb in dopolnitev Zakona o lokalni
samoupravi v delu, ki določa primere, ko je član občinskega sveta ali župan v času do
uveljavitve tega zakona podal pisno odstopno izjavo in je bil s to izjavo občinski svet
seznanjen, vendar s svojim aktom ni ugotovil, da so nastali razlogi za predčasno prenehanje
mandata.
Zakon o lokalni samoupravi določa primere, ko članu občinskega sveta, županu in
podžupanu predčasno preneha mandat. Eden izmed teh razlogov je odstop, ki se od vseh
drugih razlogov za predčasno prenehanje mandata razlikuje v tem, da gre za izjavo volje
posameznika, ki ne želi več opravljati funkcije, ki so mu jo zaupali volivci. Ureditev zakona
pred njegovo spremembo je zahtevala, da je moral občinski svet ugotoviti razlog za
predčasno prenehanje mandata, to je odstop občinskega svetnika, župana in podžupana z
ugotovitvenim sklepom, ki ga zaradi njegove narave ni mogoče zavrniti oziroma je zavrnitev
nezakonita. Žal se je v praksi dogajalo, da občinski sveti zaradi političnih interesov odstopa
posameznega funkcionarja niso sprejeli (ali župan predloga ugotovitvenega sklepa o
predčasnem prenehanju mandata ni uvrstil na sejo občinskega sveta, ali pa je bil predlog
sklepa na dnevnem redu, pa ga člani sveta niso sprejeli). Glede odstopov županov so znani
tudi primeri, da je župan, ki je začel opravljati funkcijo ali delo, nezdružljivo s funkcijo
župana, svoj odstop »deponiral«. V teh primerih je šlo za nezakonito ravnanje organov
občine in izigravanje zakonske določbe. Ne le, da je bil s tem kršen zakon, kršena je bila tudi
ustavna volilna pravica. Vlada je zato podprla predlog predlagatelja sprememb in
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dopolnitev zakona o lokalni samoupravi, da se drugače opredeli postopek odstopa tako, da
ugotovitveni sklep s strani občinskega sveta ni več potreben, temveč je potrebna le
seznanitev o odstopu. Da bi se rešila situacija, zaradi katere je bil zakon spremenjen je za te
primere in zaradi varstva volilne pravice v Zakonu o spremembah in dopolnitvah zakona o
lokalni samoupravi dodana prehodna določba, ki ureja primere, ko je član občinskega sveta
ali župan v času do uveljavitve tega zakona podal pisno odstopno izjavo in je bil s to izjavo
občinski svet seznanjen, pa ni s svojim aktom ugotovil, da so nastali razlogi za predčasno
prenehanje mandata. (Vir: Vlada RS)
62. SEJA VLADE RS, 7.1.2010
PLAČE DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju.
Predlagane spremembe in dopolnitve Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju so
potrebne zaradi določitve plačnega razreda za delovno mesto direktorja novoustanovljene
Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu.
Ostale spremembe uredbe se bodo izvedle kasneje, na podlagi podpisanega Dogovora med
Vlado RS z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja dne, 19.10.2009 o ukrepih na
področju plač v javnem sektorju za obdobje december 2009 – november 20011, se je vlada
zavezala, da bo pripravila spremembe in dopolnitve ZSPJS in podzakonskih predpisov, s
katerimi bodo odpravljene pomanjkljivosti v plačnem sistemu javnega sektorja. Predviden
rok za zaključek usklajevanj glede ugotovljenih pomanjkljivosti za besedilo sprememb in
dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in podzakonskih aktov je 1.5.2010. (Vir:
Vlada RS)
USTANOVITEV NOVE OBČINE
Vlada RS je sprejela dodatno mnenje k predlogu za ustanovitev nove občine Loče. Vlada ne
podpira ustanovitve nove občine Loče.
Državni zbor je v postopku za ustanovitev občin ter za določitev oziroma spremembo
njihovih območij septembra 2009 sprejel sklep, da predlog za ustanovitev občine Loče ne
izpolnjuje pogojev. Poslanec, ki je predlagatelj nove občine Loče, je sprožil upravni spor za
preizkus zakonitosti odločitve državnega zbora. Upravno sodišče je ugodilo tožbi, odpravilo
sklep državnega zbora in mu vrnilo zadevo v ponovni postopek.
Vlada poudarja, da že v svojem mnenju in predlogu v mesecu juliju 2009 ni podprla
ustanovitve novih občin in tudi ne predloga za ustanovitev občine Loče ter dodaja, da je
Občinski svet Občine Slovenske Konjice v okviru postopka za ustanovitev občine Loče na seji
v juliju 2009 sprejel sklep, da ne podpira ustanovitve nove občine Loče. Vsebinsko enake
sklepe so sprejeli tudi štirje sveti krajevnih skupnosti na območju, predlaganem za občino.
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Glede na to, da nasprotuje ustanovitvi nove občine občinski svet, ki je najvišji organ
odločanja v občini, in ga sestavljajo člani, izvoljeni na območju vseh naselij, povezanih v
občinsko skupnost, in glede na to, da nasprotujejo oblikovanju nove občine tudi štiri
predstavniška voljena telesa z območja, kjer naj bi se ustanovila nova občina, vlada meni, da
bi moral državni zbor pri ponovnem odločanju o predlogu za ustanovitev občine Loče
upoštevati mnenje občinskega sveta občine Slovenske Konjice. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE EZD
Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih
pripravlja Informacijska pisarna EZD.
DELAVNICE ZA PRIJAVO NA RAZPIS ZA OBČINE
V januarju bodo potekale delavnice za prijavo na razpis za naslednja ukrepa:
1.1 Srečanja prebivalcev partnerskih lokalnih skupnosti (prijavni rok 1. februar 2010);
1.2 Mreže partnerskih lokalnih skupnosti (prijavni rok 1. februar 2010).
Delavnica za občine za prijave na razpis za ukrep 1.1 in 1.2 bo potekala v Centru Evropa
(Dalmatinova 4, Ljubljana) 14. januarja 2010 od 14.00 do 15.00. Primer elektronske prijavnice
je
dostopen
na
spletni
strani
Izvajalske
agencije
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/call_action1_11_2010_en.php (samo za
primer, saj gre za prijavnico za prejšnji prijavni rok). Več informacij o programu je na voljo
na spletni strani www.ezd.si, za dodatna pojasnila pa smo Vam na voljo na info@ezd.si.
Udeležbo sporočite do 12. januarja 2010 na e‐naslov info@ezd.si. Udeležba na delavnici je
brezplačna.
DELAVNICA ZA RAZPIS – UKREP 3.2
V januarju se lahko udeležite delavnice za prijavo na razpis za ukrep:
3.2 Podpora projektom za katere dajo pobudo društva, zavodi, ustanove in druge pravne
osebe zasebnega prava, ki delujejo znotraj civilne družbe (prijavni rok 15. februar 2010).
Delavnica za nevladne organizacije in druge organizacije civilne družbe za prijave na razpis
za ukrep 3.2 bo potekala v Centru Evropa (Dalmatinova 4, Ljubljana) 15. januarja 2010 od
15.00 do 16.00. Elektronska verzija prijavnice je že objavljena na spletni strani Izvajalske
Več
agencije
http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2010/call_action2_3_en.php.
informacij o programu je na voljo na spletni strani www.ezd.si, za dodatna pojasnila pa smo
Vam na voljo na info@ezd.si. Udeležbo sporočite do 12. januarja 2010 na e‐naslov
info@ezd.si. Udeležba na delavnici je brezplačna.
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UKINITEV PRIJAVNEGA ROKA V LETU 2010
Izvajalska agencija (EACEA) sporoča, da bo v letu 2010 ukinjen prijavni rok 1. april 2010 za
ukrepa 1.1 Srečanja prebivalcev partnerskih lokalnih skupnosti in 1.2 Mreže partnerskih
lokalnih skupnosti. Za omenjena ukrepa so še vedno na voljo trije prijavni roki v letu 2010, in
sicer 1. februar 2010, 1. junij 2010 in 1. september 2010.
PODELITEV NAGRAD GOLDEN STARS
Evropska komisija je 16. decembra 2009 v Bruslju podelila nagrade Golden Stars za
najboljše projekte v okviru programa Evropa za državljane. Predstavitev nagrajenih
projektov si lahko ogledate na spletnih straneh Evropske komisije:
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/1943&format=HTML&aged=
0&language=SL&guiLanguage=en in
http://ec.europa.eu/citizenship/news/news965_en.htm
MEDNARODNE NOVIČKE
ŠPANIJA PREVZELA PREDSEDOVANJE SVETU EU
Švedska je z koncem leta 2009 zaključila svoje predsedovanje Svetu EU in ga predala Španiji.
S tem se je začelo tudi novo obdobje, saj se z uveljavitvijo Lizbonske pogodbe spreminja
institucionalno delovanje Evropske unije. Uvaja se nova institucija – Evropski svet, 1.
decembra 2009 pa je nastopil svoj mandat tudi prvi predsednik Evropskega sveta Herman
van Rompuy. Špansko predsedovanje bo tako prehodne narave, dokler se popolnoma ne
uveljavi institucionalna struktura EU, kot jo narekuje Lizbonska pogodba. Španija bo
nadaljevala začeto delo svoje predhodnice, saj bo dalje iskala rešitve za izhod iz gospodarske
krize, predvsem rešitve v smeri rasti delovnih mest in doseganja konkurenčnejše Evrope.
Prav tako se bo oblikovala nova razvojna strategija »Evropa 2020«, ki bo vsebovala izgradnjo
na znanju temelječe družbe, socialna vprašanja in boj proti podnebnim spremembam.
Slovenija bo ob tem nadaljevala z aktivnim sodelovanjem pri oblikovanju nove evropske
službe za zunanjepolitično delovanje, s španskim predsedstvom in Visoko predstavnico pa
bo sodelovala tudi pri nadaljnjem napredku držav Zahodnega Balkana pri vključevanju v
evro‐atlantske povezave. (vir: MZZ, AJ)
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GOLJUFIJE Z EMISIJSKIMI KUPONI
Evropol ocenjuje, da davčne goljufije z emisijskimi kuponi znašajo približno 5 milijard evrov.
Obstaja pa nevarnost, da se bodo razširile tudi na druge sektorje, na trgovanje s plinom in z
električno energijo. Zaradi goljufij na trgu emisijskih kuponov naj bi države članice EU v
preteklih 18 mesecih izgubile več milijard evrov davčnih prihodkov. Goljufija se pojavi, ko je
davka oproščeno blago – v našem primeru emisijski kuponi – kupljeno v drugih državah
članicah EU in uvoženo iz njih, nato pa prodano domačim kupcem, seveda skupaj z
zaračunanim davkom na dodano vrednost (DDV). Prodajalci pa naenkrat izginejo, ne da bi
plačali davek. Francija, Nizozemska, Velika Britanija in Španija so zaradi davčne goljufije že
spremenile svoja davčna pravila. (vir: EU obvestila)
ZAČETEK KULTURNIH PRIREDITEV V PRESTOLNICAH KULTURE
V vseh treh evropskih mestih se do konca leta obeta pester program kulturnih prireditev,
razstav, koncertov in gledaliških predstav. EU je letos za evropske prestolnice kulture izbrala
Essen iz nemškega Porurja, madžarski Pécs in turški Istanbul. Po Linzu (Avstrija) in Vilni
(Litva) leta 2009 so tudi letošnja mesta pripravila bogat program dogodkov, s katerimi želijo
privabiti številne obiskovalce. Letos obeležujemo tudi 25. obletnico evropskega programa
prestolnic kulture. Dogodki v okviru tega programa morajo odražati evropski značaj mesta
in neposredno vključevati njegove prebivalce. Prav tako morajo spodbujati splošni razvoj
mest. Vsaka prestolnica kulture v ta namen prejme 1,5 milijona EUR. Organizatorji prireditev
v Essnu upajo, da bodo pomagali pri oživitvi gosto naseljenega območja na zahodu Nemčije,
kjer živi več kot sedem milijonov ljudi. Porurje je bilo pred stotimi leti največje industrijsko
območje v Evropi s številnimi rudniki premoga in železarnami. Danes opuščene tovarne,
plavže in industrijske kanale preurejajo v muzeje in turistične zanimivosti.
Istanbul poudarja svojo zgodovino kot stičišče evropskih civilizacij in svojo lego kot most
med Evropo in Azijo. Turčija, kandidatka za članstvo v EU, ni prva država zunaj EU, ki ima
prestolnico kulture. Leta 2008 je to postal že norveški Stavanger.
Na pol poti med Essnom in Istanbulom leži madžarsko mesto Pécs z bogato večkulturno
dediščino. Že od nekdaj so se tukaj ustavljali trgovci in različne evropske vojske, danes pa
želi mesto s 150 000 prebivalci vzpostaviti povezave s sosednjimi državami, zlasti na
Balkanu, in postati regionalno kulturno središče.

Prve kulturne prireditve bodo v Essnu in

Pécsu že ta konec tedna. Začetno prizorišče v nemškem Essnu bo obsežen rudniški kompleks
„Zollverein“, ki je uvrščen na Unescov seznam svetovne kulturne dediščine. Na otvoritveni
slovesnosti v središču Pécsa bodo nastopili igralci in lutkarji v narodnih nošah. Vrteli bodo
skladbe Róberta Erdésza, klaviaturista mednarodno priznane skupine Solaris. (vir EK)
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POBUDA ZA PREISKAVO
Parlamentarna skupščina Sveta Evrope je prejela pobudo skupine podpisnikov, ki terjajo
začetek preiskave o vplivu farmacevtskih družb na kampanje proti prašičji gripi. Člani
parlamentarne skupščine na zasedanju o tem še niso odločili. Podpisniki trdijo, da so
farmacevtske družbe vplivale na uradne agencije, pristojne za javno zdravje, z namenom
spodbujati cepljenje. Posledično so take vlade za nakup prekomernih zalog cepiva namenile
dodaten denar iz zdravstvene blagajne. Prav tako je na udaru Svetovna zdravstvena
organizacija (WHO), ki naj bi spremenila definicijo oziroma pogoje za razglasitev epidemije.
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