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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NA SKUPNI SEJI SOS IN ZOS O VIŠINI POVPREČNINE
V sredo, 4. novembra 2009 sta se na skupni seji srečali Predsedstvi Skupnosti občin Slovenije
in Združenja občin Slovenije z namenom uskladiti stališča do predloga Ministrstva za
finance o višini povprečnine za leto 2010. Ta naj bi po zadnji ponudbi namreč znašala 550
EUR. Članice in člani obeh predsedstev so nasprotovali predlagani višini, saj ta, po mnenju
večine ne zadošča za kritje številnih novih in večjih obveznosti občin. Predsedstvi sta
oblikovali predlog višine povprečnine za leto 2010 v višini 556 EUR ter predloge številnih
dopolnilnih zahtev, ki naj bi nekoliko olajšale težave občin na številnih področjih. Predlog
skupaj oblikovanega predloga dogovora si preberite tukaj. (JV)
PRIPOMBE NA SPREMEMBE ZAKONA O VRTCIH
Sekretariat SOS

je občine članice pozval k dajanju pripomb in predlogov k predlogu

sprememb in dopolnitev zakona o vrtcih. Občine so posredovale številne pripombe in
predloge, ki so bile združene, posredovane matičnemu ministrstvu. Predvsem dva predloga
v predlaganih spremembah sta vzbudila številne kritične odzive. Najprej možnost, da bi
starši skozi lastno iniciativo poiskali začasen prostor za izvajanje predšolske vzgoje ter
nadalje možnost po kateri bi občine, ki ne zagotavljajo zadostnih kapacitet za vrtce morale
sosednjim občinam, ki namesto njih zagotavljajo prostor za njihove otroke plačevati del
investicijskega vzdrževanja ali celo investicij. Stališča občin članic SOS so bila do obeh
predlogov različna in tudi zadržana (JV).
SKUPNOST

NEZADOVOLJNA

S

SODELOVANJEM

MINISTRSTVA

ZA

KULTURO
Skupnost občin Slovenije je na ministrico za kulturo naslovila opozorilno pismo, v katerem je
izpostavila nezadostno sodelovanje predstavnikov ministrstva s predstavniki lokalne
skupnosti. V pismu smo ministrico opozorili predvsem na nekorektno sodelovanje
ministrstva v postopku oblikovanja vsebine dveh predlogov predpisov, to sta Predlog
Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti ter spremembe in
dopolnitve Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo. V okviru slednjega smo
predlagali vključitev komisije za kulturo v ožjo delovno skupino pri pripravi predloga na
ministrstvu. (JT)
2
Tedenske novice SOS / 03.11.‐09.11.2009
Št. 39

SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE SRBIJE
Od 3. do 5. novembra 2009 je v Novem Beogradu potekal 1. sejem lokalne samouprave, ki so
ga organizirali Ministrstvo za državno upravo in lokalno samoupravo Republike Srbije,
srbska Stalna konferenca mest in občin (SKGO) in Občina Novi Beograd. Sejma se je
udeležila tudi predstavnica SOS. Sejem je več kot 70 občinam, ki so se ga udeležile, ponujal
odlično priložnost za predstavitev aktivnosti lokalne samouprave v Srbiji domačim in tujim
podjetjem, potencialnim investitorjem in donatorskim organizacijam ter drugim gostom. Ob
predstavitvah gospodarskih in organizacijskih potencialov, so imela mesta in občine
priložnost izmenjati izkušnje in predstaviti dobre prakse. Sejemsko dogajanje so spremljale
okrogle mize, paneli in tematski dogodki, ki so v odprtem dialogu omogočali izmenjavo
mnenj, predlogov in pobud predstavnikom ministrstev Vlade Republike Srbije, SKGO in
donatorskim organizacijam. Cilj sejma je bil na enem mestu zbrati mesta in občine Srbije, da
bi predstavili svoje gospodarske, kulturne, turistične in druge potenciale zainteresiranim
podjetjem, investitorjem in donatorjem. Uvodne besede so imeli srbski premije Mirko
Cvetković, Milan Marković, minister za državno upravo in lokalno samoupravo in Nenad
Milenković, predsednik SKGO in predsednik Občine Novi Beograd. (SK)
DELOVNO SREČANJE NALAS‐A
V Podgorici je konec tedna potekalo delovno srečanje predstavnic in predstavnikov asociacij
članic NALAS‐a, katerega članica je tudi Skupnost občin Slovenije. NALAS sestavljajo
asociacije občin iz držav zahodnega Balkan in nekaterih držav EU. Sestanek je bil namenjen
pripravi na redno letno skupščino, ki bo potekala v začetku decembra v Istanbulu ter
pripravi načrtov in projektov za naslednje leto. Iz Skupnosti občin Slovenije smo predlagali,
da bi lahko tudi NALAS pripravil poslovna srečanja oz. sejme na izbrane teme, namenjena
podjetjem, institucijam in donatorjem iz Evrope in Zahodnega Balkana ter občinam, ki
prihajajo iz te regije. Takšna srečanja bi pripomogla k lažjemu detektiranju potreb občin iz
zahodnega Balkana, tudi s strani tistih, ki imajo poslovni interes v tem delu Evrope, občine
pa bi se soočile z možnostmi, ki se ponujajo. Pobuda je bila sprejeta, imenovana je bila
delovna skupina za pripravo tega prvega dogodka, ki jo sestavljajo predstavnice in
predstavniki asociacij iz Slovenije, Srbije ter Bosne in Hercegovine. Pričakujemo, da bo prvi
tak dogodek izpeljan v začetku jeseni v letu 2010. (JV)
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POIZVEDOVALNI REFERENDUMI
Prebivalci trebanjske krajevne skupnosti Mirna so se na včerajšnjem posvetovalnem
referendumu z 88,72 odstotki izrekli za izločitev iz občine Trebnje, torej so za ustanovitev
samostojne občine Mirna. Volilna udeležba je bila 68,65 odstotna, kar pomeni, da je 1306
volivcev glasovalo za. Prebivalci Mirne so si vzeli za zgled občini Šentrupert in Mokronog‐
Trebelno, ki sta po izstopu iz občine Trebnje, hitro napredovali. KS Mirna sicer izpolnjuje vse
pogoje za samostojno občino, le število prebivalcev ni zadostno. Na referendumu za novo
občino Ankaran pa je bilo za novo občino 56,1 odstotka volivce, kar pomeni da je bilo
oddanih 956 glasov za. Velika večina volivcev je glasovala proti delitvi koprske občine.
Koprski mestni svet je predlagal delitev na štiri dele – novo Mestno občino Koper in tri
manjše: Dekani, Škofije –Hrvatini in Marezige – Šmarje). (AJ)
ENERGETSKA IZKAZNICA STAVB
Evropska unija je 16. decembra 2002 sprejela Direktivo EU o energetski učinkovitosti stavb
(2002/91/EC). Za doseganje okoljskih ciljev je v septembru 2009 Ministrstvo za okolje in
prostor (MOP) sprejelo Pravilnik o metodologiji izdelave in izdaje energetskih izkaznic stavb
(UL RS, št. 77/2009), kateri temelji na določilih Energetskega zakona (EZ UPB2, UL RS, št.
27/2007). Za prenos omenjene direktive v slovenski pravni red je zadolženo MOP. Namen te
direktive je pospešiti izboljšanje energetske učinkovitosti stavb ob upoštevanju klimatskih
raznolikosti v EU, zahtev po bivalnem ugodju in stroškovne učinkovitosti. Novela
Energetskega zakona je pri nas predpisala obvezno energetsko certificiranje stavb. In kaj je
energetska izkaznica stavbe? Je javna listina, ki vsebuje podatke o energetski učinkovitosti
stavbe in obvezna priporočila za povečanje energetske učinkovitosti. Stavbo uvršča v enega
od razredov rabe energije. Hkrati je tudi spričevalo o kakovosti toplotnih lastnosti stavbe,
njen osnovni namen pa je informiranje najemnika, kupca stavbe, pa tudi investitorja.
Energetske izkaznice so obvezne za nove stavbe od 1. januarja 2008, za javne stavbe, ki jih
javnost pogosto obiskuje in so večje od 1000 m², pa je obvezna namestitev te izkaznice
najkasneje do 31. decembra 2010. Za obstoječe stavbe in njihove dele je obvezno pred
sklenitvijo kupoprodajne ali najemne pogodbe kupcu oz. najemniku predložiti energetsko
izkaznico stavbe. Obveznost za obstoječe stavbe ob njihovi prodaji ali najemu velja od 1.
januarja 2009. Zakon navaja obvezno javno namestitev tistim javnim stavbam, ki so v lasti
države ali lokalnih skupnosti in jih uporabljajo državno organi ali organi lokalnih skupnosti.
Novela Energetskega zakona pa navaja sledeče izjeme, izvzete iz energetskega certificiranja:
spomeniške stavbe, če bi spreminjanje vplivalo na njen videz; stavbe za verske dejavnosti;
začasne stavbe; stanovanjske stavbe za uporabo, krajšo od štirih mesecev na leto; oddaja
stavbe v najem, krajši od enega leta ipd. Direktiva EU od držav članic med drugim tudi
zahteva, da te postavijo minimalne zahteve za energetsko učinkovitost novih stavb, da
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prepišejo minimalne zahteve glede energetskih lastnosti pri obsežnejši prenovi večjih stavb,
da uvedejo redne preglede kotlov in naprav za klimatizacijo v stavbah ipd. (AJ)
MODRI PLANET V ZELENIH OKOVIH
Okoljski center vabi na Okoljsko čitalnico, na kateri bodo 12. novembra ob 17.00 uri
predstavili knjigo ʺMODRI PLANET V ZELENIH OKOVIH« Kaj je ogroženo: podnebje ali
svoboda?ʺ, avtorja Vaclava Klausa. Obiskovalci bodo lahko skupaj z gosti, neodvisnim
raziskovalcem, Antonom Komatom, prof.dr. Jožetom Rakovcem in Gregorjem Vertačnikom,
izmenjali mnenja o knjigi, v kateri avtor razgrinja svoje nasprotovanje teoriji o globalnem
segrevanju kot posledici človekovega delovanja in ponuja svojevrsten pogled na eno od
ključnih vprašanj človekovega obstoja. Razpravo bo vodila in povezovala mag. Vida
Ogorelec Wagner, direktorica Umanotere, slovenske fundacije za trajnostni razvoj. Potrebno
se je predhodno prijaviti na e‐naslov: info@okoljski‐center.si ali na tel.št.: 05/90 71 320.
Razprava bo potekala v info točki Okoljskega centra na Trubarjevi cesti 50, Ljubljana.
Vabilo. Vljudno vabljeni! (AJ)
EVROPSKO LETO BOJA PROTI REVŠČINI
Leto 2010 sta Evropski parlament in Svet EU proglasila za evropsko leto boja proti revščini
in socialni izključenosti. S problemom revščine se prepogosto srečujemo tudi v Sloveniji.
Zato je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve v sodelovanju z nacionalnim
odborom oblikovalo Nacionalni program aktivnosti za evropsko leto 2010. V pripravi so tudi
javni razpisi in javna naročila, na podlagi katerih se bodo financirali različni dogodki in
aktivnosti ter raziskave v povezavi z uresničevanjem ciljev evropskega leta. V kolikor bi se
želeli z obravnavo tematiko podrobneje seznaniti, vam posredujemo povezavo na Poziv k
aktivnostim Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve. Dodatna pojasnila: Danica
Ošlaj (01/ 369 77 85) in Maja Pintar (01/369 77 93) ali na e‐naslovu: gp.mddsz@gov.si . (AJ)
BIROKRACIJA IN PRIDOBITEV STAVBNE PRAVICE
S strani občine Slovenske Konjice smo prejeli pismo, v katerem želijo opozoriti na problem,
na katerega so naleteli v postopku pridobivanja stavbne pravice. Občina je v začetku
prejšnjega meseca podpisala pogodbo za nadomestno izgradnjo mostu čez vodotok
Oplotniščica v naselju Perovec. Gradnja naj bi trajala šest mesecev in tako bi se predvidoma
aprila prihodnje leto skozi Perovec že lahko vozili preko novega mostu. A je birokracija
poskrbela, da temu najverjetneje ne bo tako… Občina je za izgradnjo omenjenega mostu že
pridobila vsa potrebna zemljišče, potrebno je bilo pridobiti samo še gradbeno dovoljenje. Le‐
to pa je pogojeno z dodelitvijo stavbne pravice s strani lastnika vodotoka, Republike
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Slovenije. Občina je vlogo za pridobitev stavbne pravice posredovala na Ministrstvo za
okolje in prostor, Agencijo Republike Slovenije za okolje 5. maja 2009, a stavbne pravice
Občini še niso dodelili. Po večkratnih posredovanjih je dne 2.11.2009 na Občino preko
elektronske pošte le prišlo pojasnilo s strani ARSO, s sledečim besedilom: »Za pridobitev
stavbne pravice bo v kratkem opravljen še terenski ogled nepremičnine, na podlagi katerega
se bo pripravilo cenitveno poročilo. Takoj, ko bo Agencija RS za okolje prejela cenitveno
poročilo, se bo z naše strani pripravilo gradivo za vladno proceduro. Za ustanovitev stavbne
pravice je namreč treba pridobiti sklep Vlade RS, pred tem pa še predhodno pozitivno
mnenje Ministrstva za javno upravo. Ker je v preteklih mesecih na Ministrstvo za javno
upravo bilo posredovanih že več vladnih gradiv, za katera kljub našim urgencam še vedno
nismo prejeli mnenja, vam žal ne moremo dati točnega odgovora glede časovnih okvirov
sklenitve pogodbe o ustanovitvi stavbne pravice.« Na tem mestu bi veljalo poudariti, da
zakon predvideva izdajo vodnega soglasja najkasneje v 60 dneh po prejemu popolne vloge.
V tem času bo torej cesta zaprta, po nepotrebnem in v škodo vseh. (AJ)
ŽUPANI O ODLAGALIŠČI (CERO) GLOBOKO
Gradilo se bo osrednje regijsko odlagališče (Cero) Globoko, katerega nameravajo zgraditi
župani desetih občin. Ti so se sestali v občini Trebnje, kjer so izbrali štiričlansko komisijo, ki
bo zastopala interese občin pri urejanju tega projekta. Gradnja odlagališča bo stala dobrih 21
milijonov eur, župani pa računajo da bodo za naložbo prejeli 50 odstotkov denarja iz
evropskega kohezijskega sklada, država pa bi pri tem prispevala 15 odstotkov, prav toliko
kot občine podpisnice. Ni še izključeno, da bi se projektu priključila še kakšna okoliška
občina. Trenutno pa je pomembno, da pridobijo podporo okoljskega ministrstva ter
pristojnih služb. (AJ)
STRATEGIJA RAZVOJA ELEKTRONSKEGA POSLOVANJA
Za morebitne pripombe in predloge vas obveščamo o Strategiji razvoja elektronskega
poslovanja ter izmenjave podatkov iz uradnih evidenc ( SREP). Namen strategije je določitev
okvira in ciljev za nadaljnje uresničevanje novih in že zastavljenih dejavnosti razvoja
elektronskega poslovanja v javni upravi. Izhodišče SREP za doseganje uravnoteženega
razvoja elektronskega poslovanja v javni upravi je prenos rešitev in dobrih praks, ki so
nastale na področju e‐uprave, na druga področja elektronskega poslovanja v javni upravi.
Prenos rešitev in dobrih praks bo imel želeni učinek le, če bo izveden na urejen način. SREP
kot enakovredne partnerje pri razvoju elektronskega poslovanja vključuje široko paleto
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institucij, ki obsegajo državno upravo, pravosodne organe RS, uprave samoupravnih
lokalnih skupnosti ter določene javne zavode, sklade in agencije na ravni države (npr. ZPIZ,
ZZZS, ZRSZ).
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
SPREMEMBE PROGRAMA JAVNA DELA
V medresorskem usklajevanju so spremembe programa Javna dela za leti 2009 in 2010 za leto
2010. V kolikor imate do omenjenega predloga kakšne pripombe nam jih posredujte na
jasmina.kolar@skupnostobcin.si. Predlog si preberite tukaj.
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Na spletni strani Ministrstva za javno upravo smo zasledili, da je v javni razpravi predlog
sprememb in dopolnitev Zakona o dostopu informacij javnega značaja. Zakon ureja
postopek, ki vsakomur omogoča prost dostop in ponovno uporabo informacij javnega
značaja, s katerimi razpolagajo državni organi, organi lokalnih skupnosti, javne agencije,
javni skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci javnih služb.
Razlogi za sprejem sprememb in dopolnitev so določene pomanjkljivosti pravne ureditve
tako v materialno pravnem kot tudi v procesno pravnem smislu, ki so se pokazale v večletni
praksi odločanja na prvi (organi) in drugi stopnji (Informacijski pooblaščenec) ter v
upravnem sporu (Upravno sodišče RS). V kolikor imate kakšne pripombe nam jih posredujte
na jasmina.kolar@skupnostobcin.si.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
12.11. / SPREMEMBE ZDDV‐1 PO 31.12.2009
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju s podjetjem Simič&partnerji, davčno svetovanje
d.o.o., vabi na seminar: »SPREMEMBE ZDDV‐1 PO 31.12.2009«, ki bo v ČETRTEK, dne
12.11.2009, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Mestne občine Kranj, Slovenski trg 1, Kranj
(sejna dvorana št. 14). Glede na to, da je v danem trenutku večina slovenskih občin DDV
zavezank in da se s 01.01.2010 koreniteje spreminja Zakon o davku na dodano vrednost –
ZDDV‐1, bosta predavateljici Tanja Kaltnekar ter Nevenka Simić Mićunović, zaposleni v
podjetju Simič&partnerji d.o.o., na seminarju podrobneje predstavili spremembe, ki se bližajo
in bodo stopile v veljavo s 01.01.2010. Predavateljici že deset let delata kot davčni svetovalki
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ter imata veliko izkušenj tako na področju DDV kot tudi drugih davkov, ravno tako sta se že
mnogokrat preizkusili tudi v vlogi predavateljic. Več informacij v vabilu in prijavnici.
13.‐14. 11. / ŽIVETI Z DEDIŠČINO
Slovensko etnološko društvo je že s svojimi preteklimi dejavnostmi in strokovnimi posveti,
večkrat opozarjalo na značilnosti regionalnega razvoja ter na različne vidike ohranjevanja in
vključevanja kulturne dediščine v sodoben način življenja. V sodelovanju s Slovensko
nacionalno komisijo za UNESCO ter podporo Ministrstva za kulturo in Agencije RS za
raziskovalno dejavnost, organizira 13. in 14. novembra 2009, na Ptuju, mednarodno
konferenco Živeti z dediščino, na kateri želijo pretresti nekatera aktualna vprašanja
kulturne dediščine, s katerimi se srečuje slovenska etnologija in družba. Poudariti se želi
zlasti povezave kulturne dediščine z razvojnimi vprašanji, informacijskimi sistemi in
izobraževanjem. Vse informacije so dostopne na spletni strani Slovenskega etnološkega
društva: http://www.sed‐drustvo.si/ in tukaj. Vabljeni!
16.11. / SREČANJE KOMISIJE ZA KULTURO
V ponedeljek, 16.11.2009 se bo sestala Komisija za kulturo pri SOS. Komisija bo med drugim
obravnavala Predlog Zakona o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Le
ta je v obravnavi v Državnem zboru. Sekretariat SOS zato vse občine članice poziva k
posredovanju

morebitnih

predlogov,

pripomb

in

stališč

k

njegovi

vsebini

na

jasmina.kolar@skupnostobcin.si (JT).
17.11. / REDNA SEJA PREDSEDSTVA SOS
V torek, 17. novembra 2009, s pričetkom ob 10.00 uri bo v prostorih Mestne občine Kranj
(sejna soba 16), Slovenski trg 1, Kranj, potekala 14. redna seja Predsedstva Skupnosti občin
Slovenije. Vljudno vas prosimo, da se seje udeležite, prisotnost pa potrdite na elektronski
naslov metka@skupnostobcin.si ali po telefonu oz. faksu.
17.11. / SESTANEK SEKCIJE MESTNIH OBČIN IN SEKCIJE OSTALIH OBČIN
Pred redno sejo, se bodo prav tako v torek 17. novembra v prostorih MO Kranj, sestali
Sekcija mestnih občin in Sekcija ostalih občin. Sestanek bo v ločenih prostorih, s pričetkom
ob 9.00 uri.
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18.11. / LETO DNI PO UVEDBI NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za javno upravo vabi na delovni
posvet: »ODGOVORI NA NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA LETO DNI PO UVEDBI
NOVEGA PLAČNEGA SISTEMA«, ki bo v SREDO, dne 18.11.2009, s pričetkom ob 9.00 uri,
v prostorih Emona efekta d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana (predavalnica H). Nov plačni
sistem za zaposlene v javnem sektorju, ki se je začel uporabljati s prvim izplačilom plač po
novem (1. avgusta lani), je v praksi porodil tudi mnoge dileme in vprašanja, ki jih pristojne
službe odpravljajo in popravljajo morebitne napake. Vendar je kljub temu ostalo še veliko
vprašanj, ki jih je moč razrešiti s pomočjo prakse in s pomočjo sistematično zbranih napak in
načinov odprave teh napak. Vljudno vabljeni! Vabilo, prijavnica, zemljevid.
19.11. / SREČANJE ŽUPANOV, DIREKTORJEV IN GOSPODARSTVENIKOV
Skupnost občin Slovenije organizira Srečanje županov, direktorjev in gospodarstvenikov,
ki bo 19. novembra 2009 v Avstrija Trend hotelu v Ljubljani, s pričetkom ob 9.00 uri.
Osrednja tema dogodka bodo investicije. Skupnost občin Slovenije vabi na poslovno srečanje
županje in župane, direktorice in direktorje občinskih uprav ter gospodarstvenice in
gospodarstvenike. Občine so tiste, ki imajo s svojimi razvojnimi politikami, pristopi in načrti
pomemben vpliv na razvoj ne samo v njihovih lokalnih okoljih, temveč tudi in predvsem v
državi. Tako bodo v eni dvorani potekla predavanja, medtem, ko se bo druga dvorana
spremenila v sejemski razstavni prostor. Na »razstavišče« bomo povabili različna podjetja, ki
lahko občinam pomagajo na poti od ideje do realizacije investicij. Več informacij o srečanju
tukaj.
Vabilo

Prijavnica

20.11. / NACIONALNI POSVET S(M)O MLADI V RECESIJI
Konzorcij projekta ZaVedno mladi vabi na ZAKLJUČEK nacionalnega posveta »S(M)O
MLADI V RECESIJI«, ki bo 20. novembra 2009, v Festivalni dvorani, Vilharjeva cesta 11,
Ljubljana, med 14. in 16. uro. Dogodek, na katerega so vabljeni mladi, mladinski delavci,
strokovnjaki ter odločevalci v občinah, bo namenjen konstruktivni izmenjavi mnenj,
oblikovanju pobud za učinkovitejše naslavljanje mladinske problematike s strani vseh
deležnikov ter načrtovanje in usmerjanje samih raziskovalnih, informacijskih,
izobraževalnih ter komunikacijskih dejavnosti projekta. Dogodek bo razdeljen na dva dela.
V prvem delu bodo vabljeni predstavniki mladinskih organizacij oblikovali manifest, v
drugem delu se bo ta manifest predstavil predstavnikom strokovne javnosti in odločevalcem
v občinah ter vsem, ki lahko kakorkoli vplivajo na spreminjanje pogojev za mlade v Sloveniji.
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Pričel se bo ob 14.00 uri, trajal pa do 16.00 ure. Prijave se zbirajo na e‐naslovu: info@cnvos.si,
za vse dodatne informacije o posvetu pa se obrnite na Tino Michieli (01/ 54 21 422). Več
informacij o posvetu tukaj.
POVPRAŠEVANJE OBČIN
PROBLEMATIKA RAZMNOŽEVANJA GOLOBOV
Občina članica se je na SOS obrnila s prošnjo za pomoč glede navedenega problema: v občini
se je pojavila problematika prekomerno razmnoženih golobov, ki občane motijo oz. ogrožajo
njihovo zdravje. Želijo pridobiti informacijo ali je katera občina že reševala oziroma izvajala
postopek zmanjšanja populacije golobov in to na kakšen način, na kateri pravni podlagi in
pod čigavo pristojnostjo. Vljudno prosimo občine članice za odgovor oziroma posredovanje
svojih izkušenj in ravnanj v takšnem primeru! Za vaše odgovore se vam že v naprej
zahvaljujemo!
POTNI STROŠKI PREVOZA NA DELO
Občina članica SOS prosi za pomoč glede rešitve navedenega problema: sprašuje, kako imajo
občine urejeno vprašanje povračila potnih stroškov prevoza na delo in z dela. Predvsem jo
zanima ali kot podlago uporabljajo Uredbo o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela
javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS št. 95/06 in 16/07)
ali so občine sprejele svoje interne akte, s katerimi urejajo to področje. Vljudno prosimo
občine članice za odgovor oziroma posredovanje svojih izkušenj in ravnanj v takšnem
primeru! Za vaše odgovore se vam že v naprej zahvaljujemo!
52. SEJA VLADE RS, 3.11.2009
DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA 2010 IN 2011
Vlada Republike Slovenije je sprejela Dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za
leti 2010 in 2011.
Dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2010
Glavna razlika med že vloženim predlogom proračuna za leto 2010 in dopolnjenim
predlogom proračuna za leto 2010 se nanaša na dopolnitev zaradi dogovora z sindikati
javnega sektorja in se nanaša na plače v javnem sektorju in sicer se zaradi splošne uskladitve
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osnovnih plač s 1. 7. 2010, odprave tretje četrtine plačnih nesorazmerij s 1. 10. 2010 ,
uskladitve regresa za letni dopust ter uskladitve dodatnih premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja odhodki državnega proračuna povečujejo za 26,3 mio EUR. Prav
tako se je skladno z istim dogovorom vsem proračunskim uporabnikom, ki so za leto 2010
načrtovali pravice porabe za plačilo redne delovne uspešnosti, finančni načrt za celoten
znesek načrtovane redne delovne uspešnosti znižal in sicer pri vseh proračunskih
uporabnikih, kar pomeni 11,4 mio EUR.
Dopolnjen predlog Proračuna Republike Slovenije za leto 2011
Dogovor, ki je bil sklenjen s sindikati javnega sektorja posega tudi v leto 2011, zato so tudi v
letu 2011 ključne spremembe v dopolnjenem predlogu državnega proračuna za leto 2011
povezane s plačami javnih uslužbencev in se nanašajo na vpliv sprememb v letu 2010 in
odpravo četrte četrtine plačnih nesorazmerij s 1. 10. 2011. Odhodki državnega proračuna se
zaradi navedenih sprememb povečujejo za 120,4 mio EUR. Prav tako se je skladno z istim
dogovorom vsem proračunskim uporabnikom, ki so za leto 2011 načrtovali pravice porabe
za plačilo redne delovne uspešnosti, finančni načrt za celoten znesek načrtovane redne
delovne uspešnosti znižal in sicer pri vseh proračunskih uporabnikih to pomeni 11,8 mio
EUR. Skupaj so se tako sredstva za plače v državnem proračunu (za neposredne proračunske
uporabnike in tiste posredne PU, ki dobivajo plače iz državnega proračuna) povečala za
108,6 mio EUR . (Vir: Vlada RS)
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o interventnih ukrepih, ki ga pošilja
Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po nujnem postopku. Ukrepi v predlogu
tega zakona se nanašajo tudi na omejitve v povezavi s plačami javnih uslužbencev in
finkcionarjev. Predlog zakona določa da:
•

•

se odprava plačnih nesorazmerij za funkcionarje v letu 2010 ne opravi. Predlog
zakona veže odpravo na rok, ki je določen za zadnjo odpravo plačnih
nesorazmerij v osnovnih plačah javnih uslužbencev,
se vrednost plačnih razredov iz plačne lestvice v letu 2010 uskladi v primeru, če
dejanska rast cen življenjskih potrebščin v Republiki Sloveniji od decembra 2008
do decembra 2009 preseže predvideno rast cen življenjskih potrebščin (inflacijo) v
Republiki Sloveniji v tem obdobju. Zgolj v tem primeru se osnovne plače v
mesecu januarju 2010 zvišajo za polovico nastale razlike,
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•

se določi višina regresa za javne uslužbence in funkcionarje v leto 2010 v višini
692,00 eurov,
• da v letu 2010 javnim uslužbencem in funkcionarjem ne pripada del plače za
redno delovno uspešnost,
se v letu 2010 ohranijo v veljavi omejitve vezane na povečan obseg dela, ki so sedaj določene
v Zakonu o izvrševanju proračuna za leto 2009. (Vir: Vlada RS)
VARSTVO ZUNANJEGA ZRAKA PRED ONESNAŽEVANJEM
Vlada RS je sprejela Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s
PM10. Ministrstvu za okolje in prostor je naložila, da v sodelovanju z ministrstvi za finance,
gospodarstvo in za promet pripravi programe ukrepov za izboljšanje kakovosti zraka v
posameznih conah in aglomeracijah. Za spremljanje, koordinacijo, izvajanje ukrepov in
poročanje o doseganju ciljev iz Operativnega programa varstva zunanjega zraka pred
onesnaževanjem s PM10 se ustanovi medresorsko delovno skupino, ki jo sestavljajo
predstavniki Ministrstva za okolje in prostor, Ministrstva za gospodarstvo, Ministrstva za
promet, Ministrstva za finance, Službe vlade za razvoj in evropske zadeve in Službe vlade za
lokalno samoupravo in regionalno politiko. Operativni program varstva zunanjega zraka
pred onesnaževanjem s PM10 je pripravljen na podlagi Resolucije o nacionalnem programu
varstva okolja za obdobje 2005 ‐ 2012, sprejete v letu 2005, za področje varstva zraka. Ta
operativni program se v skladu z Zakonom o varstvu okolja nanaša na izvedbo programa
ukrepov preprečevanja onesnaženosti zunanjega zraka v skladu s strateškimi usmeritvami iz
Resolucije o nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2005 ‐ 2012 za enega od
onesnaževal, in sicer za PM10. Ta operativni program se nanaša tudi na izvedbo načrtov za
kakovost zraka zaradi izvrševanja obveznosti iz predpisov in strategij Evropske Unije na
področju varstva zraka, predvsem na izvrševanje obveznosti iz Direktive 2008/50/ES. (Vir:
Vlada RS)
DOPISNA SEJA VLADE RS, 5.11.2009
SPREMEMBE ZAKONA O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS
Vlada Republike Slovenije je sprejela predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona
o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2008 in 2009. Cilj zakona je uskladiti
zakonske rešitve z doseženimi dogovori s socialnimi partnerji. S poglabljanjem finančno‐
gospodarske krize so se pritiski na javne finance povečali. Projekcije javnofinančnih
agregatov kažejo, da so problemi v javnih financah ne samo prehodne, ampak tudi
strukturne narave. Ohranjanje visokih primanjkljajev bi povečalo problem dolgoročne
vzdržnosti javnih financ. Osnovna usmeritev kratkoročnih ukrepov vlade je, da se
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prilagoditev slabim gospodarskim razmeram v največji možni meri izvede s pomočjo
zmanjšanja javnofinančnih odhodkov. Ob navedenih dejstvih se je vlada z reprezentativnimi
sindikati dogovorila tudi za nekatere ukrepe, ki sežejo v proračunsko leto 2009. Iz
podpisanega Dogovora o ukrepih na področju plač v javnem sektorju za obdobje december
2009 ‐ november 2011 z dne 28.10.2009 in Aneksa št. 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor z
dne 28.10.2009 izhajajo ukrepi, za realizacijo katerih je potrebno spremeniti določbe Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2008 in 2009, ki se nanašajo na pravico do izplačila redne delovne uspešnosti in delovne
uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela javnih uslužbencev, ki jih je omejil navedeni
zakon do novembra leta 2009. Posledično je potrebno zaradi ohranitve enakopravnega
obravnavanja funkcionarjev v obdobju interventnih ukrepov primerljive omejitve določiti
tudi zanje. Posamezna vprašanja, ki jih zakon ureja so usklajena s socialnimi partnerji. (Vir:
Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
SLOVENIJI OPOMIN ZARADI SLABE KAKOVOSTI ZRAKA
Slovenije je prejela opomin Evropske komisije zaradi rednega preseganja mejnih vrednosti za
nevarne trdne drobne delce v zraku (PM₁₀). Prav tako je proti Sloveniji napovedana tožba
zaradi zamud pri izdajanju okoljskih dovoljenj za industrijske obrate (IPPC). Rok za slednje
se je namreč iztekel že pred dvema letoma. Pritisk komisije se je kot kaže pred časom že
izkazal kot uspešen, saj je ministrstvo od januarja letos skoraj podvojilo število izdanih
dovoljenj. Tako so do zdaj podelili 110 dovoljenj, v postopku obravnave pa je še 47
zahtevkov. Večji problem pa v Sloveniji prestavlja kakovost zraka. Ta je najslabša v mestnih
občinah, kjer je največji onesnaževalec promet. V EU so leta 2005 pričeli veljati standardi za
kakovost zraka, katere pa Slovenija krši že od vsega začetka. Na Ministrstvu za okolje in
prostor zagotavljajo, da bodo zaprosili za predhodno obdobje, so pa pripravili operativni
program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem z delci PM₁₀. Program je že potrdila
Vlada RS, sedaj pa mora ministrstvo v sodelovanju z občinami pripraviti posamezne
programe ukrepov.
NOVA GORICA OPOZARJA NA NEVARNOSTI ALKOHOLA
V Mestni občini Nova Gorica so minuli konec tedna pripravili preventivno akcijo z naslovom
Alkohol ubija – največkrat nedolžne. Ob ozaveščanju voznikov o nevarnosti vožnje pod
vplivom alkohola, so poudarili številko 61. Ta predstavlja število smrtnih žrtev v prometnih
nesrečah, katerih vzrok je bila alkoholiziranost povzročiteljev, v obdobju od 2000 in 2009 na
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območju novogoriške policijske uprave. Kot opozorilo in v razmislek so pred stavbo MO
Nova Gorica postavili 61 belih križev, na katerih je napisana starost umrlih udeležencev. (AJ)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠPORTNIH OBJEKTOV (2010,2011,2012)
Predmet razpisa: Predmet razpisa je sofinanciranje izvajalcev programov za gradnjo
športnih objektov.
Upravičenci: Vse pravne osebe javnega ali zasebnega prava in zasebniki, ki izpolnjujejo
predpisane pogoje za izvajanje dejavnosti na področju športa in so lastniki športnih objektov
oziroma investitorji del na športnih objektih. Pogoji za sofinanciranje izvajalcev so določeni v
pravilniku.
Upravičeni stroški: Sredstva za gradnjo športnih objektov, ki jih namenja fundacija, lahko
pri investicijah, katerih predračunska vrednost presega 62.500 eurov, predstavljajo največ
30% predračunske vrednosti celotne investicije. Pri malih investicijah, katerih predračunska
vrednost ne presega 62.500 eurov, pa lahko sredstva fundacije predstavljajo največ 50%
predračunske vrednosti celotne investicije.
Rok za oddajo: do 16. 11. 2009. Več info TUKAJ.
SOFINANCIRANJE PROJEKTOV ZA ČEZMEJNO SODELOVANJE
Predmet razpisa: sofinanciranje projektov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki
ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru Operativnega programa Slovenija‐
Avstrija 2007‐2013: A) konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje; B) trajnosten in
skladen razvoj. Projekti morajo učinkovito prispevati k skupnim ciljem programa, predvsem
k pospeševanju mednarodne konkurenčnosti in prepoznavnosti s pomočjo skupnega razvoja
trajnostne in inovativne rabe skupnih potencialov.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
o Razvoj malih in srednje velikih podjetij
o Turizem
o Okolje za na znanju temelječe gospodarstvo
o Tematska prednostna področja
2. prednostna naloga: Trajnosten in skladen razvoj
o Upravljanje z naravnimi viri
o Okolje in energija
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o Razvoj naselij in regionalni razvoj
o Socialni in kulturni razvoj
Upravičenci: pravne osebe in samostojni podjetniki.
Prednostna naloga 1:
• zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki, znanstveni
parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem)
• podjetja, grozdi in mreže
• državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti
• raziskovalne ustanove
Prednostna naloga 2:
• lokalne, regionalne in državne oblasti in organizacije
• podjetja, grozdi in mreže
• ustanove in organizacije na področju varstva in ohranjanja narave, okolja in preprečevanja
tveganj, obvladovanja izrednih razmer, prostorskega načrtovanja, javnega prevoza
• ustanove in organizacije na področju obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti
• ustanove in organizacije na področju kulture, zdravja, medicine, izobraževanja in
usposabljanja, razvoja podeželja, turizma, socialnih zadev, trga dela
• zveze in nevladne organizacije na področju varstva narave, okolja, kulture, izobraževanja,
socialnih zadev, razvoja podeželja, turizma, športa in prostega časa
• ustanove in organizacije, ki predstavljajo gospodarske in socialne interese delodajalcev,
zaposlenih, mest in/ali občin
• raziskovalne ustanove
• univerze, visoke in srednje šole
• združenja in agencije
• lokalne in regionalne razvojne organizacije
• organizacije in ustanove za usposabljanje in izobraževanje.
Upravičeni stroški:
1) Izdatki za osebje,
2) izdatki za zunanje izvajalce,
3) investicije,
4) administrativni izdatki.
Višina sofinanciranja: do 85 % izkazanih in plačanih upravičenih izdatkov.
Rok za objavo: 11. 1. 2010. Več info TUKAJ.
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MEDNARODNE NOVIČKE
GOSPODARSTVO EU NA POTI K OŽIVITVI
Po jesenskih napovedih Komisije bo gospodarstvo EU v drugi polovici tega leta izstopilo iz
recesije, BDP za celotno leto 2009 pa naj bi se še vedno zmanjšal za približno 4 %. Pričakovati
je postopno oživitev s predvidenimi stopnjami rasti BDP v višini ¾ % v letu 2010 in približno
1½ % v letu 2011. Na kratki rok je ponovno povečanje aktivnosti posledica izboljšanja
zunanjega okolja in finančnih pogojev ter znatnih ukrepov fiskalne in monetarne politike, od
tod naprej pa bodo številni dejavniki zmanjševali zasebno potrošnjo in s tem intenzivnost
oživljanja. Zlasti na trgu dela bodo pogoji ostali slabi, stopnja brezposelnosti v EU pa se bo
po napovedih povzpela na 10¼ %. V letu 2010 se pričakuje tudi porast javnega primanjkljaja
na 7½ % BDP, v letu 2011 pa se bo ob povečanju gospodarske aktivnosti in postopnem
prenehanju izvajanja začasnih ukrepov nekoliko zmanjšal. Celotno napoved je mogoče
prebrati na: http://ec.europa.eu/economy_finance/thematic_articles/article16051_en.htm (JV)
JO LEINEN: EVROPO BO OKOLJE DRAGO STALO
ʺPri svojem nedavnem obisku v Washingtonu sem opazil veliko spremembo miselnosti glede
politike, gospodarstva in podnebnih sprememb,ʺ je povedal Jo Leinen, predsednik Odbora
za okolje. Zaradi zaostajanja ZDA pri varovanju okolja pa ostaja za decembrsko konferenco v
Kopenhagnu še veliko odprtih vprašanj. Tudi dosedanji evropski predlogi financiranja
varstva podnebja so preskromni, je v pogovoru za našo spletno stran pripomnil Leinen. Na
vprašanje, kakšne signale je dobil na nedavnem srečanju s predstavniki kongresa glede
pripravljenosti ZDA, da bi se bolj ambicioznejšem zmanjšanju emisij in oblikovanju
transatlantskega trga je povedal: ʺObamova administracija je zelo ambiciozna glede varstva
podnebja, vendar so Američani prišli kar pozno. So zelo za Evropsko unijo in slišal sem, da
Kongres za Kopenhagen ne bo pravočasno sprejel zakonodaje o varstvu podnebja. Torej
odprtih vprašanj je še veliko. Sem pa prepričan, da se v ZDA srečujemo s srednje in
dolgoročnimi spremembami miselnosti glede politike in tudi tehnološke naravnanosti
gospodarstva. Če bodo sprejeli te smernice, potem to pomeni, da želijo biti na vrhu, da želijo
biti prvi. Tehnološko so v tekmi z Evropo.ʺ Celoten intervju si lahko pogledate tukaj. (vir:
EP)
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