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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
1. SREČANJE ŽUPANOV, DIREKTORJEV IN GOSPODARSTVENIKOV
Bliža se datum 1. srečanja županov, direktorjev in gospodarstvenikov, ki bo 19. novembra
2009 v prostorih Austria Trend Hotela, v Ljubljani. Srečanje je namenjeno predstavnikom
občin in gospodarstvenikom, v okviru dogodka bodo potekala predavanja v dveh panelih
(Od ideje do realizacije v teoriji ter Od ideje do realizacije ‐ investicije v grajske objekte),
posebna pozornost pa bo posvečena sejemskemu razstavnemu prostoru. Še je čas za prijave.
Več informacij o srečanju v napovedniku in tukaj. Vljudno vabljeni!
4

PRIPOMBE NA PRAVILNIK O PLAČILIH STARŠEV
Občine članice so na sekretariat posredovale stališča do predloga sprememb in dopolnitev
pravilnika o plačilih staršev. Še posebno pozornost je v spremembah po mnenju Ministrstva
za šolstvo in šport bilo potrebno nameniti določitvi plačila staršev, če se jim je spremenila
višina dohodkov v zadnjih štirih mesecih. Rešitev je nujno potrebna, saj je sodni judikat v
zvezi z 18. členom sprejel odločitev, da se zapisanaʺsprememba vira dohodkaʺ nanaša tudi
na spremembo višine dohodka. Brez spremembe 18. člena je ta določba popolnoma odprta in
omogoča, da starši uveljavljajo vsakomesečno spremembo višine njihovih tekočih plač.
Ministrstvo je omenilo, da je takšna rešitev v preteklosti že obstajala, vendar je bil sprejet
dogovor, da se sprememb v višini dohodkov tekom leta ne upošteva. Občine članice so
predlagale natančno opredelitev, v katerih primerih bi se lahko tekom leta spremenil plačilni
razred ter v katerem časovnem obdobju. (JV)
INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI 2009
V interesu javnega sektorja in državnih organov, predvsem MJU in MVZT je, da se tradicija
organiziranja letnih tematskih konferenc s področja informatike v javni upravi obnovi in
nadaljuje, saj je kar nekaj časa že preteklo od zadnje tematske konference INDO. Tako je
nastala ideja o organizaciji prve konference z naslovom Informatika v javni upravi.
Konferenca bo potekala 7. in 8. decembra 2009 pod pokroviteljstvom MJU in MVZT. Državni
organi za udeležbo nimajo kotizacije, občinska uprava pa plača. Z obzirom, da je kotizacija
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za občine zelo visoka (za enodnevno udeležbo znaša 150 EUR + 20% DDV, za dvodnevno
udeležbo pa 250 EUR + 20% DDV), smo se obrnili na pokrovitelje, MJU in MVZT, da
razmislijo o enakovrednosti partnerjev pri plačilu kotizacije. Poslali smo dopis na omenjeni
ministrstvi s pozivom, da predstavnicam in predstavnikom občin članic SOS omogočijo
brezplačno udeležbo na konferenci. Izmenjave praktičnih izkušenj in dobrih praks na
področju informatizacije procesov v javni upravi in storitev državnih organov, so namreč
namen konference in to zagotovo prispeva k uresničevanju ciljev SREP, kjer pa občine so
navedene kot enakovredni partner pri razvoju elektronskega poslovanja. (SK)
MINISTRICI PISMO IN STALIŠČA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA
Sekretariat SOS je na spletni strani MJU zasledil predlog Zakona o dostopu informacij
javnega značaja. Predlog nam v medresorsko usklajevanje ni bil posredovan, zaradi česar
smo v začetku tedna na ministrico za javno upravo naslovili protestno pismo. Po vsebinskem
pregledu predloga zakona smo ministrstvo seznanili s stališči občin članic. Med drugim smo
izrazili popolno ogorčenje nad 17. členom predloga zakona, po katerem občine med
materialne stroške ne bi mogle več šteti stroškov dela organa. Pripravljavci predpisov so tako
ponovno potrdili tezo, da vse pogosteje pozabljajo, da je pri pripravi takšne informacije
potrebno dodatno fizično delo in obremenitev že tako obremenjenih javnih uslužbencev
zaposlenih v občinskih upravah. Nesprejemljiva je tudi dejstvo predloga, da je kakršnakoli
zahteva, če tudi ne nosi naziva zahteva za informacijo javnega značaja, že informacija javnega
značaja, ki jo je potrebno tako tudi obravnavati. V Skupnosti občin Slovenije si bomo zato
prizadevali, da omenjeni spremembi, ki ju predvideva novela zakona, ne bosta
sprejeti. (JT)
PREDLOG K SPREMEMBAM PROGRAMA JAVNIH DEL
Z namenom blažitve posledic gospodarske krize na trgu dela in ponovnega aktiviranja
brezposelnih oseb je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve pripravilo Spremembe
Programa Javna dela za leti 2009 in 2010 za leto 2010. Skupnost občin Slovenije je predlagala,
da se pod točko 7, Ciljna skupina programa in čas vključenosti pod alinejo brez čakalne dobe
poleg invalidov in Romov dodajo še osebe, ki so ostale brez dela (torej brezposelne). Kot
tipičen primer za upravičenost predlaganja dopolnitve predloge smo navedli stečaj Mure. V
razmislek smo posredovali tudi stališče oziroma vprašanje, zakaj občine v primeru, ko
nimajo dovolj sredstev za kritje celotnega deleža, ki je določen za posamezne občine, ne
morejo pristopiti kot sofinancer samo za del tega deleža. V praksi je moteča torej ureditev, po
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kateri mora biti občina sofinancer v celoti. Občine se o sofinanciranju odločajo skupaj z
izvajalci in če se izvajalec strinja, da bo del sam pokril, predstavniki občin ne vidijo razloga,
zakaj slednje ne bi bilo izvedljivo. (JT)
SPREMEMBE ZDDV‐1 PO 31.12.2009
V četrtek, dne 12.11.2009 je v Kranju potekal delovni posvet »SPREMEMBE ZDDV‐1 PO
31.12.2009«, ki ga je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju s podjetjem
Simič&partnerji, davčno svetovanje d.o.o.. Glede na to, da je v danem trenutku večina
slovenskih občin tako ali drugače DDV zavezank in da se s 01.01.2010 koreniteje spreminja
Zakon o davku na dodano vrednost – ZDDV‐1, sta predavateljici Tanja Kaltnekar ter
Nevenka Simić Mićunović na seminarju podrobneje predstavili spremembe, ki se bližajo in
bodo stopile v veljavo s 01.01.2010. Zakon o spremembah in dopolnitvah ZDDV‐1 je bil
objavljen v Uradnem listu RS št. 85/09, z dne 30.10.2009. Novosti se bodo pričele uporabljati s
1. januarjem 2010. S spremembami se dosedanji zakon na nekaterih segmentih bistveno
spreminja. Če omenimo le dve največji spremembi, sta to zagotovo sprememba glede
določitve kraja opravljanja storitev ter ukrepi za boj proti davčnim goljufijam.
Spremembe bodo deležni vsi, ki imajo kakorkoli opravka z DDV, med drugim tudi občine in
drugi državni organi. Na splošno bo način določanja kraja opravljanja storitev pri številnih
storitvah po novem bistveno drugačen, kajti splošno pravilo za obdavčitev storitev določa,
da so le te obdavčene po kraju sedeža naročnika, če je ta davčni zavezanec. S spremembami
se širi tudi krog davčnih zavezancev za potrebe določanja kraja opravljanja storitev.
Poenostavljeno povedano se bodo za te namene morali registrirati vsi, ki na trgu opravljajo
kakršno koli dejavnost, vključno z malimi davčnimi zavezanci, občinami in drugimi
državnimi organi itd., če jim bodo opravljene storitve, za katere velja obrnjeno davčno
breme. Enako velja za primere, ko bodo ti zavezanci tovrstne storitve opravili drugim
davčnim zavezancem po sistemu obrnjenega davčnega bremena. Za določene vrste storitev
bodo še naprej v veljavi posebna pravila, ki bodo tudi spremenjena. Po novem letu se bo
mesečno poročalo tudi o vseh opravljenih storitvah, kar pomeni, da se bodo v
rekapitulacijska poročila vpisovale vse opravljene transakcije na področju opravljanja
storitev, kadar je plačnik DDV naročnik storitve. (SP)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
16.11. / SREČANJE KOMISIJE ZA KULTURO
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Komisija za kulturo pri Skupnosti občin Slovenije je sklicala v ponedeljek, 16. novembra 2009
sejo. Na dnevnem redu je med drugim tudi sodelovanje Skupnosti občin Slovenije z
Ministrstvom za kulturo. Ministrico Majdo Širco smo o navedenem seznanili, prav tako smo
jo pozvali k medsebojnemu sodelovanju v prihodnosti. Komisija za kulturo bo obravnavala
še Zakon o varstvu kulturne dediščine (UL RS št. 16/2008 ZVKD‐1), Zakon o uresničevanju
javnega interesa za kulturo (v pripravi na ministrstvu) ter predlog Zakona o Javnem skladu
RS za kulturne dejavnosti (v Državnem zboru). (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.
4

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.
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.
4

4

4

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
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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.
4

Vabilo
4

Prijavnica
4

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.
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.
5
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24.11. / KONFERENCA ODOS
V Veliki dvorani, Hotel Paka, Rudarska 1, Velenje, 24. novembra, podjetje PIA s partnerji in
soorganizatorji vabi na že 4. konferenco »ODOS«, ki je namenjena vodstvu občin in
zaposlenim v glavni pisarni. Cilj konference je predstaviti spremembe in novosti na področju
zakonodaje, ki se nanašajo na poslovanje občin. Pričakujejo, da bodo na konferenci prisotni
predstavniki vsaj stotih slovenskih občin iz celotne Slovenije ter predstavniki Ministrstva za
javno upravo, Direktorata za e‐upravo in upravne procese, Arhiva republike Slovenije ter
drugi predavatelji navedeni v predvidenem programu konference. Za vse predstavnike
slovenskih občin je udeležba brezplačna, vsi udeleženci pa bodo prejeli potrdilo o udeležbi
na konferenci. Več o predavateljih in konferenci si lahko preberete na: www.odos.si pod
zavihkom »KONFERENCE«. Prijavnica
5
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POVPRAŠEVANJE OBČIN
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NAJEM BOKSA V ZAVETIŠČU ZA ŽIVALI
Občina članica se je na SOS obrnila s povpraševanjem po praksi v drugih občinah in sicer z
naslednjim vprašanjem: »Prosimo občine članice za informacijo, koliko plačujejo za mesečni
najem enega boksa za živali v zavetišču na podlagi predpisov o zaščiti živali brez stroškov
odlova in oskrbe živali v času bivanja v zavetišču.« Za vaše odgovore se vam že v naprej
zahvaljujemo.
53. SEJA VLADE RS, 12.11.2009
O UKREPIH STRUKTURNE POLITIKE IN POLITIKE RAZVOJA PODEŽELJA
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o ukrepih kmetijske
strukturne politike in kmetijske politike razvoja podeželja. Sprememba nacionalne uredbe je
potrebna, ker je Evropska komisija Slovenijo opozorila, da ni bila povsem skladna z uredbo
EU o skupinskih izjemah v kmetijstvu. Ta namreč med drugim določa, da pomoč ne sme biti
odobrena za nazaj za dejavnosti ali storitve, ki so že bile izvedene, kar je nacionalna uredba
omogočala. Do takšnega tolmačenja nacionalne uredbe je prišlo, ker slovenski prevod
omenjene uredbe EU pri tem določilu ni bil povsem dosleden.
SPREMEMBE PLAČ DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju. S predlaganimi spremembami in dopolnitvami Uredbe o
plačah direktorjev v javnem sektorju se tudi za direktorje v javnem sektorju določi isti datum
izplačila polne osnovne plače kot je bil v pogajalskem procesu z reprezentativnimi sindikati
javnega sektorja dogovorjen za ostale javne uslužbence (1.10.2011). Dinamika doseganja
osnovne plače direktorjev je določena v 12. člena uredbe, in sicer: s 1.3.2006 so prejeli 98%
osnovne plače (2‐odstotno zmanjšanje), s 1.1.2007 so prejeli 98,5% osnovne plače (1,5‐
odstotno zmanjšanje), s 1.1.2008 so prejeli 99% osnovne plače (1‐odstotno zmanjšanje), s
1.1.2009 pa bi morali prejeti 99,5% osnovne plače (0,5‐odstotno zmanjšanje). V skladu z
ukrepi Vlade RS v letu 2008 so direktorji tudi po 1.1.2009 prejemali 99% osnovne plače (1‐
odstotno zmanjšanje) ter bodo z navedenim predlogom sprememb in dopolnitev uredbe do
1.10.2011 še vedno prejemali 99% osnovne plače (1‐odstotno zmanjšanje). S 1.10.2011 se
namreč na podlagi Aneksa 2 h Kolektivni pogodbi za javni sektor realizira tudi zadnja
četrtina odprave plačnih nesorazmerij. Ocenjeni prihranek znaša na letni ravni cca. 432.000€
bruto (cca. 502.000€ bruto bruto).
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VZDRŽEVANJE JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE V 2009
Vlada RS je sprejela Letni načrt investicij in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za
leto 2009. Letni načrt investicij in vzdrževanja javne železniške infrastrukture za leto 2009 je
ključni dokument, ki predstavlja delovni in finančni okvir za izvajanje nalog Direkcije RS za
vodenje investicij v javno železniško infrastrukturo. Po vsebini je razdeljen na dve
področji:vzdrževanje, ki se izvaja kot gospodarska javna služba in vodenje investicij, ki se
financirajo iz sredstev proračuna RS in sredstev EU. Vzdrževanje obstoječe javne železniške
infrastrukture (v nadaljevanju: JŽI) se izvaja za naslednja področja: redno vzdrževanje JŽI,
investicijsko vzdrževanje JŽI in redno vzdrževanje potniških postaj in postajališč, pri čemer
se prvi dve vzdrževanji izvajata kot obvezna gospodarska služba.
ODPRAVA POSLEDIC NEURJA DNE 16. JUNIJA 2009
Za izvedbo odprave posledic je potrebno zagotoviti sredstva proračuna v skupni ocenjeni
višini 1.230.000 evrov za:
•

•
•

obnovo objektov v lasti oseb javnega prava oziroma obnovo občinske
infrastrukture in za izvedbo geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari sredstva
v višini 444.000,00 evrov,
obnovo objektov v lasti oseb zasebnega prava sredstva v višini 724.000,00 evrov,
informacijsko tehnično podporo realizacije programa sredstva v višini 62.000,00
evrov.

Vlada je za izvedbo Programa v letu 2010, zagotovila sredstva v finančnem načrtu
Ministrstva za okolje in prostor v višini 350.000,00 evrov, sredstva za tehnično podporo pa so
vključena v Načrt razvojnih programov.
KATERI SO POOBLAŠČENI MUZEJI
Vlada RS je s sklepom podelila pooblastilo za opravljanje državne javne službe muzejev
naslednjim muzejem in galerijam: Posavski muzej Brežice, Pokrajinski muzej Celje,
Pokrajinski muzej Koper, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pomorski muzej Sergeja
Mašera Piran, Koroški pokrajinski muzej, Loški muzej Škofja Loka, Zasavski muzej Trbovlje,
Pilonova galerija, Umetnostna galerija Maribor, Obalne galerije Piran, Koroška galerija
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likovnih umetnosti, Muzej novejše zgodovine Celje, Mestni muzej Idrija, Gornjesavski muzej
Jesenice, Medobčinski muzej Kamnik, Pokrajinski muzej Kočevje, Gorenjski muzej Kranj,
Muzej in galerije mesta Ljubljana, Pokrajinski muzej Maribor, Belokranjski muzej,
Pokrajinski muzej Murska Sobota, Goriški muzej Nova Gorica, Dolenjski muzej Novo mesto,
Notranjski muzej Postojna, Pokrajinski muzej Ptuj‐Ormož, Muzej radovljiške občine,
Tolminski muzej, Muzej Velenje, Galerija Božidar Jakac, Arhitekturni muzej Ljubljana,
Mednarodni grafični likovni center, Galerija Murska Sobota. Ministrstvo za kulturo je
pripravilo Javni ciljni razpis za podelitev pooblastila za opravljanje državne javne službe Za
pridobitev pooblastila so se lahko prijavili muzeji, ki so vpisani v razvid muzejev v skladu s
Pravilnikom o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva in so
izpolnjevali predpisane pogoje. Pooblastilo se podeli za dobo dveh let od 1.1.2010 do
31.12.2011.
NOVIČKE DRUGIH
VAŠE MNENJE ŠTEJE!
Urad vlade za komuniciranje je objavil spletno orodje predlagam.vladi.si, ki omogoča
krepitev dialoga med civilno družbo in državo ter vključitev državljanskih pobud v procese
oblikovanja vladnih politik. Orodje omogoča medsebojno izmenjavo stališč, pogledov in
mnenj o javnih temah, ki jih določijo uporabniki sami. Uporabniki orodja lahko opredelijo in
predstavijo določeno vsebinsko zadevo v pristojnosti Vlade RS, ki po njihovem mnenju ni
ustrezno pravno‐sistemsko urejena. V predlogu predstavijo vsebino zadeve ter oblikujejo
predlog za njeno ureditev. Objavljeni predlog lahko drugi uporabniki komentirajo ali
ponudijo popravke predloga. Predloge, ki bodo zbrali večinsko podporo sodelujočih, bo
Urad vlade za komuniciranje posredoval pristojnemu vladnemu organu, ki je s sklepom
vlade zavezan predlog proučiti in pripraviti odgovor, ki bo objavljen najkasneje v 30 dneh.
Skrbnik in moderator spletnega orodja predlagam.vladi.si je Urad vlade za komuniciranje.
Postanite del skupnosti predlagam.vladi.si in s konstruktivnimi predlogi prispevate k
boljšim rešitvam. Orodje je dostopno na naslovu http://www.predlagam.vladi.si . (vir: Vlada
RS)
ZAKAJ NIMAMO NACIONALNE BAZE PLAZOV?
Sedem odstotkov slovenskega površja je zelo izpostavljenega pojavljanju zemeljskih plazov,
tam živi 8 odstotkov prebivalcev. Na četrtini države se pojavlja večji del plazov, tam pa
prebiva 20 odstotkov ljudi, kjer pa se plazovi ne pojavljajo, pa živi 2/3 Slovencev. Navkljub
tem podatkov, da smo v Sloveniji zelo izpostavljeni plazovom, pa nimamo nacionalne baze
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plazov. Od regij so najbolj izpostavljene podravska, nato savinjska, osrednjeslovenska in
gorenjska regija. Čeprav so plazovi lokalno vezana problematika, imajo posledice večjo
škodno razsežnost. Plazove je potrebno razumeti, saj poznamo različne vrste teh, do
nastanka katerih pa pride iz različnih razlogov. Nastanejo predvsem na podlagi procesov
pobočnega masnega premikanja zaradi delovanja gravitacije, človek pa z napačnimi posegi v
prostor, napačno obremenitvijo področja ter nepremišljenimi izkopi prav tako občutno
vpliva na plazove. Ker vemo, da je preventiva učinkovitejša kot kurativa, so na Geološkem
zavodu Slovenije razvili verjetnostne modele vpliva klimatskih sprememb na pogostnost
pojavljanja pobočnih masnih premikov v slovenskem prostoru. Potrebno je določiti
nevarnejša območja in tam omejiti gradnjo, pa tudi obremenitev lokalnih proračunov se
zmanjša. Geološki zavod je izvajal tudi raziskovalni projekt Geohazard, s katerim so razvili
karto v merilu 1:25.000, ki opisuje obstoječe in predvidene pojave masnega premikanja.
Občinam lahko tako svetujejo, kje je smiselno graditi in kje je nevarno. Metodologija
omogoča tudi neposredno uporabo pri izdelavi občinskih prostorskih planov. Zato bi bilo
smiselno, da občine pri izdelavi OPN upoštevajo to geološko karto. (AJ)
LETO DNI MINISTRA POGAČNIKA
Minilo je leto dni, odkar je minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan
Pogačnik prevzel vodenje tega resorja. Eden ključnih ciljev, ki so si jih zadali na ministrstvu,
je priprava nove strategije prihodnjega razvoja kmetijstva do leta 2020. Nove strateške
smernice naj bi tako razrešile zmedo, ki je nastala prav zaradi strategije, ki je veljala že od
leta 1993 in se ni prilagajala številnim spremembam. Predvsem je potrebno premagati
finančne težave ter delati v smeri stabilnosti kmetijske proizvodnje. Ministrstvo je pripravilo
tudi dolgoročne usmeritve, kot so povečanje deleža javnih sredstev za posamezne investicije
v kmetijstvu, uvedba dveh novih ukrepov, in sicer dodatno plačilo za mleko za gorske
višinske in strme kmetije ter podpore za ohranitev živinoreje na kmetijskih gospodarstvih s
travinjem in še več. Prav tako se je pričela izdaja odločb za območje z omejenimi možnostmi
za kmetijstvo, do zdaj so jih izdali 38.000 v skupni vrednosti 30 milijonov eur. Minister
Pogačnik je poudaril, da Slovenija uspešno črpa sredstva iz Evropskega kmetijskega sklada
za razvoj podeželja, saj je po uspešnosti na osmem mestu med vsemi državami članicami,
med novimi pa celo na prvem mestu. V prvi polovici leta je tako počrpala 29 odstotkov
razpoložljivih evropskih sredstev. Ministrstvo je začelo pripravljati tudi spremembi dveh
zakonov, ki nista bila v normativnem programu. V zaključni fazi so spremembe Zakona o
kmetijskih zemljiščih, katerega sprejem se predvideva v decembru. Trenutno pa se v okviru
širše delovne skupine, ki jo sestavljajo predstavniki zainteresiranih skupin kmetov in
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živilsko predelovalne industrije ter ministrstva za finance, usklajuje tudi osnutek zakona o
promociji kmetijskih proizvodov. (vir: MKGP, AJ)
DNEVI UPRAVNIH ENOT 2009
Ministrica za javno upravo Irma Pavlinič Krebs je odprla dvodnevni posvet Dnevi upravnih
enot 2009, ki je trajal 11. in 12. novembra. Posvet je potekal v dveh sekcijah. V prvi sekciji so
udeleženci obravnavali področje okolja in prostora ter kmetijstva, gozdarstva in prehrane; v
drugi pa področje notranjih zadev in prometa. V posameznih sekcijah so o temah posveta
spregovorili tudi predstavniki pristojnih ministrstev. Ministrica Pavlinič Krebs je poudarila
pomen Resolucije o normativni dejavnosti, ki jo bodo naslednji teden obravnavali poslanci v
Državnem zboru. Resolucija bo tako zavezovala politične oblasti in javne uslužbence, da pri
pripravi zakonodaje sodelujejo in se posvetujejo z javnostjo, upoštevajoč minimalni rok od 30
do 60 dni. Prav tako bodo morali odgovorit na pripombe, ki se ne bodo upoštevale. Namen
resolucije je med drugim tudi opozorit na pomembnost analize stanja že pred samo javno
obravnavo. V analizi stanja morajo javni uslužbenci predstaviti stališče ali je nov predpis
potreben ali ne, saj so oni tisti, ki s poznavanjem prakse najboljše upravičijo potrebo po
ureditvi določenega področja. Ministrica je še omenila, da je v pripravi priročnik za
pripravljavce predpisov, ki bo omogočil enotno prakso. Dejala je tudi, da državni proračun
za leto 2010 za delo upravnih enot predvideva 83,8 milijona evrov, kar pomeni približno
500.000 evrov več, kot so jih upravne enote imele na voljo v letošnjem letu. (vir: MJU, AJ)
ZBIRKA STATISTIKE MLADI V SLOVENIJI
Pri Statističnem uradu RS je izšla nova brošura z naslovom Mladi v Sloveniji. V njej objavljajo
podatke o mladini v Sloveniji, večinoma predstavljene v grafih in opremljene s kratkimi
komentarji. Predstavljene so vsebine, kot so število rojstev, porok, stopnja in stroški
izobrazbe, stanovanje razmere, brezposelnost, revščina. Zdravje in podobno. Publikacija je v
PDF verziji dostopna tukaj: http://www.stat.si/doc/pub/mladi2009‐SLO.pdf . (AJ)
5

ZABELEŽILI POZITIVEN NARAVNI PRIRAST
V drugem četrtletju 2009 smo deveto zaporedno četrtletje zabeležili pozitiven naravni
prirast. Selitveni prirast se je v primerjavi z drugim četrtletjem 2008 prepolovil. Rojenih je
bilo 5.381 prebivalcev ali 994 več, kot jih je umrlo. V primerjavi s prvim četrtletjem 2009 je
bilo število živorojenih v drugem četrtletju višje za 2,8 odstotka, število umrlih pa nižje za
14,5 odstotka. V drugem četrtletju 2009 se je poročilo 2.475 parov. To število je bilo sicer za
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2,9 odstotka nižje kot v enakem obdobju preteklega leta, vendar je bilo število sklenitev
zakonskih zvez drugega četrtletja 2008 najvišje po letu 2002. Po začasnih podatkih se je
selitveni prirast v 2. četrtletju 2009 v primerjavi s predhodnim četrtletjem tega leta zmanjšal
za 58,0 odstotka in je znašal 2.658 oseb. Število priseljenih v Slovenijo v drugem četrtletju se
je doslej v primerjavi s prvim četrtletjem praviloma povečalo. (vir: Statistični urad RS)
PARTICIPACIJA CIVILNE DRUŽBE V EVROPI
V četrtek 12. novembra se je pričela dvodnevna konferenca o participaciji civilne družbe v
Evropi, ki je namenjena izmenjavi izkušenj glede sodelovanja državnih organov in nevladnih
organizacij, promociji implementacije Kodeksa dobrih praks ter oblikovanju baze primerov
dobrih praks vključevanja civilne družbe v procesih odločanja. Konferenca Participacija
civilne družbe v Evropi poteka v okviru slovenskega predsedovanja Odboru ministrov Sveta
Evrope, udeležuje pa se več kot 90 predstavnikov nevladnih organizacij in državnih organov
iz 18 evropskih držav in evropskih institucij. V drugem delu konference so potekale razprave
na temo participacije civilne družbe, v okviru kodeksa dobre prakse, kateri predstavlja
participacijo v odprti demokratični družbi ter ponuja mehanizme in orodja za krepitev
partnerstva med nevladnimi organizacijami in državnimi organi na lokalni, regionalni in
nacionalni ravni. (MJU, AJ)
STROKOVNA EKSKURZIJA NA ČEŠKO
Lokalna akcijska skupina Haloze vabi vse člane LAS, upravljavce LAS in tiste, ki delajo na
razvoju podeželja, da se udeležijo strokovne ekskurzije na Češko 20. in 21. novembra, kjer si
bo mogoče pogledali delovanje Lokalnih akcijskih skupin v sklopu programa Leader. Češka
je primerljiva s Slovenijo z vidika, da je program Leader uvedla v približno enakem času kot
Slovenija in je tudi začela nekje iz približno enakega izhodišča kot Slovenija. Predstavniki 10
LAS‐ov iz Češke so bili pred kratkim že na obisku v Sloveniji in glede na izmenjavo
informacij so pripravili naslednji program: na strokovni ekskurziji si bo mogoče ogledati 10
različnih primerov dobrih praks – projektov sofinanciranih iz programa Leader v vinorodni
regiji južna Moravija in projekte ob reki Orlici. Oglede bodo vodili predstavniki treh
različnih LAS‐ov na Češkem.
Več informacij najdete na: http://vem.halo.si/novice.php?id=000015784 . Tam se nahajata tudi
5

program in prijavnica. Vljudno vabljeni!
ZAVIMNIO
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Iz šutdije ki jo je nraedil nkei porfesor iz Cambirdiga izahja, da slpoh ni vžano v kaškenm
vsrtnem rdeu so čkre v nkei bsedi vžano je smao, da sta pvra in zdanja čkra na praevm
msetu. Na pvri pgoled igzleda zleo knofuzno vdnear je mžono kjlub tmeu barti. Rzalog je v
tem, da mžogani ne brejejo vaske čkre psoebej apmak bsedo kot cleoto. (vir: eno imzed
ekelrtosnikh soporičl, ki kžrojio nakloi)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS W WW.OIKOS.SI
5

SOFINANCIRANJE GRADNJE ŠPORTNIH PROJEKTOV
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.
5

JAVNI POZIV – KISPLATFORM PROJECT
Predmet razpisa: Financiranje 4 regionalnih srečanj v januarju in februarju 2010, kjer se bodo
predstavila lokalna podjetja. Cilji so promocija inovacij ter predstavitev aktivnosti regij, ki so
usmerjene v znanje.
Upravičenci: združenja, lokalne in regionalne oblasti, univerze, srednja in mala podjetja.
Pogoj je vključenost predstavnikov vsaj dveh regij v dveh upravičenih državah EU.
Upravičeni stroški: stroški priprave, organizacije in izvedbe srečanj.
Rok za oddajo: do 30. 11. 2009. Več info TUKAJ.
5

MEDNARODNE NOVIČKE
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JAVNA RAZPRAVA O DRŽAVLJANSKI POBUDI
Evropska komisija začenja široko javno razpravo, da bi lažje opredelila praktične
podrobnosti državljanske pobude, ki jo predvideva lizbonska pogodba. Državljanska
pobuda bo enemu milijonu evropskih državljank in državljanov omogočila, da Komisijo
spodbudijo k pripravi nekega političnega predloga. Objavljena zelena knjiga obravnava
praktična vprašanja glede najboljše možne izvedbe te pobude. Vprašanja, kot so zadostno
število držav, iz katerih pobudniki prihajajo, kako preveriti verodostojnost podpisov, kakšno
obliko naj ima peticija, zahteve glede rokov itd. Dobrodošel je vsak odziv na zeleno knjigo,
dostopno v vseh 23 uradnih jezikih na spletni strani:
http://europa.eu/documentation/official‐docs/green‐papers/index_sl.htm
5

Rok za odgovore je konec januarja 2010. Po tem datumu bo Komisija predstavila predlog
uredbe, o njenem sprejetju pa bosta nato odločala Evropski parlament in Svet ministrov.
Dodatne informacije:
http://ec.europa.eu/dgs/secretariat_general/citizens_initiative/index_en.htm
6

(Vir: objave za javnost EU, JV)
KREPITEV SODELOVANJA MED POSLOVNIMI REGISTRI
Evropska komisija je začela javno posvetovanje o možnostih za krepitev sodelovanja med
poslovnimi registri. Posvetovanje temelji na poročilu o napredku Evropske komisije, ki
opisuje trenutno pravno in dejansko stanje dostopanja do informacij in sodelovanja med
poslovnimi registri, ter na zeleni knjigi o povezovanju poslovnih registrov. Ta ocenjuje
možnosti za napredek in izboljšanje mrež poslovnih registrov držav članic. Cilj posvetovanja
je izboljšati dostop do poslovnih informacij in povečati pravno zanesljivost v zvezi
čezmejnimi dejavnostmi v EU, za katere Komisija meni, da so manjkajoči člen na notranjem
trgu. Odgovore, prejete v okviru posvetovanja, bo Evropska komisija upoštevala pri
ocenjevanju potrebe po morebitnih (ne)zakonodajnih pobudah na tem področju. Vse
zainteresirane strani lahko svoje prispevke posredujejo najkasneje do 31. januarja 2010 , na
elektronski naslov: markt‐complaw@ec.europa.eu .Več informacij o posvetovanju in lahko
6

najdete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/interconnection_of_business_register
6

s_en.htm . Poročilo o napredku in zelena knjiga v angleškem jeziku:
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http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/interconnection_of_business_re
6

gisters/working_document_en.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/interconnection_of_business_re
gisters/green_paper_en.pdf
6

MANIFEST ZA USTVARJALNEJŠO IN INOVATIVNEJŠO EVROPO
Manifest za ustvarjalnejšo in inovativnejšo Evropo je ena najpomembnejših pridobitev
evropskega leta ustvarjalnosti in inovativnosti 2009. Dokument je rezultat skupinskega dela
ambasadorjev tega leta, ki so vodilne evropske osebnosti v kulturi, znanosti, gospodarstvu,
izobraževanju in oblikovanju. Manifest bo s svojimi „sedmimi zapovedmi“ pomagal
oblikovati strategijo EU za spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v naslednjem
desetletju. Ambasadorji so ga predali predsedniku Komisije Joseju Manuelu Barrosu na
svečanosti v tiskovnem središču Evropske komisije. Uradno spletišče evropskega leta
ustvarjalnosti in inovativnosti: http://www.create2009.europa.eu (Vir: obvestila za javnost
6

EU, JV)
ČIMPREJ IZ RDEČIH ŠTEVILK
Zaradi gospodarske krize so si številne države nakopale proračunski primanjkljaj, ki presega
dovoljene tri odstotke BDP. Evropska komisija zdaj predlaga časovni načrt za odpravo
primanjkljaja. Še pred letom dni bi si večina držav težko predstavljala, da bi njihov
proračunski primanjkljaj dvakratno ali trikratno presegel najvišjo dovoljeno mejo EU. Zdaj so
rdeče številke tako rekoč pravilo – posledica gospodarske krize, ki bi Evropo lahko potegnila
nazaj v recesijo. Države EU morajo urediti svoje javne finance. Glede tega so vsi enotnega
mnenja. Vprašanje je le, kako hitro? Številne vlade niso naklonjene prehitremu zmanjšanju
javne porabe, saj se bojijo, da bodo tako zavrle že začeto okrevanje gospodarstva. Evropska
komisija je zdaj predlagala časovni načrt, po katerem bi 13 držav imelo dve do pet let časa za
ponovno uvedbo fiskalne discipline. Pravila EU določajo, da proračunski primanjkljaj v
članicah evrskega območja ne sme preseči 3 % bruto domačega proizvoda, z manjšimi
odmiki v slabših gospodarskih razmerah. Namen teh pravil, ki so del pakta za stabilnost in
6

rast, je preprečiti neravnovesja, ki bi lahko zamajala trdnost evrskega območja. Povprečni
proračunski primanjkljaj v državah EU je leta 2007 znašal 0,8 % BDP, leta 2008 pa 2,3 %.
Letos naj bi se potrojil in dosegel 6,9 % BDP, drugo leto pa naj bi se povzpel na 7,5 %.
Primanjkljaj je v večini držav posledica večje javne porabe, s katero so vlade med
gospodarsko krizo poskušale rešiti banke in oživiti gospodarstvo. Številne so se pri tem
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morale zadolžiti, saj je zaradi recesije davčni priliv strmo upadel. Slovenija je med devetimi
državami, ki naj bi po predlaganem časovnem načrtu Evropske komisije proračun
uravnovesile do leta 2013: Nemčija, Francija, Španija, Avstrija, Evropska komisija je pozvala
Grčijo k takojšnjemu ukrepanju, saj po njenem mnenju država prepočasi odpravlja visoki
primanjkljaj. Ta bo letos dosegel skoraj 13 % grškega BDP in bo veliko večji od
napovedanega. (vir EK,MM)
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