Človeka, ki je notranje svoboden, človeka, ki se ravna po svoji vesti, je sicer mogoče
uničiti, ni pa ga mogoče zasužnjiti ali iz njega narediti slepo orodje.
(Albert Einstein)
V prihodnjem tednu praznujeta občini Šmartno ob Paki in Sevnica !
Čestitamo
Sekretariat SOS
NE POZABITE PRIHODNJI TEDEN

9.11.

Torek

Notranja organizacija in sistemizacija v javni upravi

NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
OBČINA MARKOVCI NOVA ČLANICA SOS

Skupnost občin Slovenije okrepila svoje moči, saj se nam je pridružila
občina Markovci. Tako štejemo že 167 občin članic. Občina Markovci je bila
ustanovljena leta 1998 in danes šteje 4023 prebivalcev, ki živijo v naseljih
Borovci, Bukovci, Markovci, Nova vas pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci,
Stojnci, Strelci in Zabovci, na skupni površini 33 kvadratnih kilometrov.
Občino vodi župan Franc Kekec. Večina občanov Markovcev je vezanih na zemljo. Del
občanov je zaposlenih v podjetjih in ustanovah bivše občine Ptuj, znatni del pa si je z
marljivostjo in znanjem ustanovil lastna podjetja in delavnice. Glavni kmetijski panogi sta
poljedelstvo in živinoreja. Precej je čebelarstva, ki mu je dobro pašo nekoč dajala ajda.
Posebnost občine Markovci pa je korant in drugi pristni pustni liki: rusa, piceki, orači, vile,
medvedi, kopjaši in še kaj, ki vsako leto privabijo na fašenk v Markovce mnogo ljudi. Več o
Občini Markovci...
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PROTEST SOS K ZAKONU O INTERVENTNIH UKREPIH PODPRT

Skupnost občin Slovenije in nekaj občin, sta k 11. členu predloga Zakona o interventnih
ukrepih zaradi krize poslankam in poslancem posredovali protest zaradi spornega 11. člena
predloga zakona, slednjega pa je podprla tudi Komisija Državnega sveta RS za lokalno
samoupravo in regionalni razvoj 27. oktobra 2010 na 58. seji. V sredo, 10.11.2010 bo potekal
Odbor za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Državnega zbora, ki bo obravnaval
Predlog Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize, kjer bo Skupnost občin
ponovno in z večjo podporo zahtevala črtanje spornega 11. člena zakona. (sp)
STALIŠČA SOS K PREDLOGU ZAKONA O VOZNIKIH PODPRTA

V sredo, 03.11.2010, je potekal sestanek Komisije za lokalno samoupravo in regionalni razvoj
v Državnem svetu. K tretji točki dnevnega reda se je seje udeležila tudi predsednica delovne
skupine za varnost v cestnem prometu Skupnosti občin Slovenije, Tatjana Kocijančič
(Mestna občina Kranj). Komisija je soglasno podprla predlog Zakona o voznikih, ob tem pa
pri 5. in 6. členu podprla pripombe Skupnosti občin Slovenije, da prometna vzgoja sodi v
šolo in ne v civilno družbo, da je Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
posvetovalni organ in da mora država urediti njegovo financiranje. (jt)
SOS AKTIVNA PRI SPREJEMANJU SPREMEMB ZZK-1

V četrtek, dne 04.11.2010 v Državnem zboru potekala seja Odbora za notranjo politiko, javno
upravo in pravosodje, ki je pod četrto točko dnevnega reda kot matično delovno telo
obravnavalo predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o zemljiški knjigi.
Skupnost občin Slovenije in kar nekaj občin je na DZ predhodno naslovilo protest v zvezi z
dvema rešitvama predloga zakona, in sicer postulacijske sposobnosti oziroma upravičenega
predlagatelja za vpis v zemljiško knjigo in hrambe izvirnikov listin. Na podlagi omenjenega
protesta so koalicijske poslanske skupine v navezi z Ministrstvom za pravosodje predlagale
amandmaje na podlagi katerih bo notar hranil listine izključno do pravnomočne odločitve o
predlogu na kar bo po zakonu izvirno listino moral vrniti predlagatelju. Ta rešitev je za SOS
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bila zadovoljiva in tudi podprta. Na drugi strani pa so v zvezi s predlogom, da bi občine
lahko same vlagale zemljiškoknjižne predloge poiskali rešitev, ki za občine ni zadovoljiva.
Zakon o lokalni samoupravi določa, da lahko občina oziroma občine ustanovijo občinsko
pravobranilstvo in na podlagi tega so predlagali amandma, da so za vlaganje ZK predlogov
upravičena tudi občinska pravobranilstva kot zakoniti zastopnik predlagatelja občin.
Predstavnik SOS je na odboru pojasnil, da ZLS res omogoča ustanovitev občinskih
pravobranilstev, vendar ta določba v praksi ni nikoli zaživela in se predvideva, da tudi samo
zaradi vlaganje ZK predlogov občine vsekakor ne bodo pristopale k ustanavljanju takšnega
organa. Prav tako smo izpostavili, da so občine tudi do sedaj v večini vlagale ZK predloge
same in so občinski uslužbenci vsekakor dovolj strokovno in tehnično podkovani za
vlaganje ZK predlogov. Zato smo ponovno predlagali, da se občine izrecno navede poleg
notarjev, odvetnikov in državnega pravobranilstva kot upravičence za vlaganje ZK
predlogov. Predmetni predlog je bil izrecno podprt s strani opozicijskih poslancev, vendar
koalicija za omenjeni predlog ni imela posluha, zato je bil sprejet amandma, da lahko v
imenu občin vlagajo ZK predloge »neobstoječa« občinska pravobranilstva. Skupnost je s
svojim protestom, ki so ga na našo pobudo v primeru, da so se z njim strinjale, posredovale
tudi posamezne občine, ter aktivnostjo pri sprejemanju predloga ponovno v precejšnji meri
pripomogla k sprejetju prijaznejšega predpisa. (sp)
ZAPROSILO ZA RAZLAGO – CENA PREVZEMA AZBESTA

Občine članice SOS so nas obvestile, da so v preteklem mesecu tržni inšpektorji opravili pri
skoraj vseh upravljavcih odlagališč v Sloveniji inšpekcijski pregled vezan na višino cene
odlaganja azbestno cementnih gradbenih odpadkov. Inšpektorji so ugotavljali, da
upravljavci uporabnikom zaračunavajo višjo ceno, kot jo določa Uredbe o prevzemanju
odpadno azbestnih gradbenih izdelkov na odlagališčih komunalnih odpadkov in o določitvi
najvišje cene njihovega odlaganja. Z uredbo si najvišjo ceno odlaganja razlagajo tako, da
mora cena za potrošnika vsebovati tudi takso za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov. V občinah so prepričani, da je odločitev nestrokovna in preuranjena. Zato smo
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Ministrstvo za gospodarstvo in Ministrstvo za okolje in prostor zaprosili za ustrezno pisno
razlago. (sk)
NOVOSTI O MOŽNOSTIH PRENOSA KADRA

V torek, 2. novembra 2010, so se v prostorih Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve
sestali predstavniki pristojnega ministrstva, Centrov za socialno delo ter predstavniki
Združenja in Skupnosti občin, kjer so prisotni predstavili možne prevedbe zaposlenih pri
prehodu iz plačnega sistema javne uprave na občinah v tistega na področju sociale. Ker so
podatki, ki jih je Skupnost občin Slovenije s pomočjo občin zbrala, pokazali, da med
izobrazbeno strukturo zaposlenih v občinah, ki bi se jih potencialno preneslo na Centre za
socialno delo, prevladujejo diplomirani ekonomisti, smo ponovno opozorili na to težavo in
predstavnikom ministrstva predlagali resen razmislek o spremembah Zakona o socialnem
varstvu. Glede na to, da se odpirajo številna vprašanja, ki so slaba popotnica uveljavitvi
zakona, smo predlagali, da ministrstvo razmisli o različnih variantah in predlogih v
naslednjih segmentih: v odnosu do uporabnikov (izdajanja odločb za vrtce in s tem
povezano vprašanje oddaje dvakratnih vlog staršev), v odnosu do celostne vzpostavitve
sistema (upoštevanje ali neupoštevanje premoženja in s tem povezane posledice za občinski
proračun), o samem prehodu zaposlenih iz občin na Centre za socialno delo (delovna mesta,
plačni razredi, dodatne obveznosti, ki jih bodo morali preneseni zaposleni opraviti v
določenem časovnem obdobju) in o spremembi tega zakona ali spremembi kakšnega
drugega zakona (ne-smiselnost dejstva, da bo državna institucija odločala, občine pa
plačevale neko storitev,…).
Navkljub številnim vprašanjem smo predlagali, da se sestanki med direktorji Centrov za
socialno delo in direktorji občinskih uprav oz. župani čim prej izvršijo, da se bodo eni in
drugi v najkrajšem možnem času soočili z možnostmi in posledicami, ki jih zakon prinaša,
Skupnost občin Slovenije pa bo, glede na odzive občin, pripravila svoja nova pogajalska
izhodišča. (jv)
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DELNO DOSTOPNA VSEBINA PRIROČNIKA

S strani Skupnosti občin Slovenije smo vas že obvestili, da smo za nov mandat v občinah
pripravili priročnik, bogat z vsebino, pomembno tako za tiste, ki se z delom lokalne
skupnosti srečujejo prvič, kot tudi tiste, ki imajo interes nadgraditi že osvojeno znanje. K
bogati, strokovni vsebini so tako pripomogli med drugim tudi Drago Kos (prejšnji
predsednik Komisije za preprečevanje korupcije), Neža Vodušek (SVLR), dr. Roman Lavtar
(SVLR), mag. Franci Žohar (SVLR), Maja Rečnik (strokovnjakinja za odnose z javnostmi),
Jernej Stritih (Služba Vlade za podnebne spremembe), dr. Darja Piciga (Služba Vlade za
podnebne spremembe) in Ivan Kramberger (stalni sodni izvedenec in predsednik združenja
v javnem interesu d.Arbit). Da se vaša občina lažje odloči in prepriča glede vsebine, ki jo
Priročnik za občinske svetnike in svetnice ponuja, vas vabimo k ugledu njegove vsebine na
naši spletni strani www.skupnostobcin.si (Zavihek Informiranje - Priročnik 2010 - oziroma
S KLIKOM TUKAJ. (jt)
Tako lahko naročite priročnik: naročilnica.
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
DOPOLNJEN PREDLOG ZUJIK

Tukaj lahko najdete dopolnjen Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo - novo gradivo štev. 1, posredovano s strani
Ministrstva za kulturo. Poleg sprememb in dopolnitev, ki se nanašajo na položaj
samozaposlenih na področju kulture ter postopkov financiranja posebnih nalog splošnih in
osrednjih knjižnic, je dodan še nov člen, ki razveljavlja peti odstavek 55. člena ZUJIK.
Vljudno vas prosimo, da posredujete vaša mnenja in pripombe do 11.11.2010 na naslov:
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE KOMUNALNE VODE

V vladni proceduri je Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
(novelacija za obdobje od leta 2005 do leta 2017). Vljudno vas prosimo za pripombe in
stališča na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. Ker predlog ni objavljen na spletni strani
ministrstva in ker vladno gradivo ne vsebuje vseh prilog, smo ministrstvo zaprosili za
posredovanje slednjih. Vladno gradivo (jt)
VAROVALNI GOZDOVI IN GOZDOVI S POSEBNIM POMENOM

V vladni obravnavi je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o varovalnih
gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (vladno gradivo ). Glavni namen Uredbe o
spremembah Uredbe o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom je
uskladitev območja varovalnih gozdov z veljavnimi občinskimi prostorskimi plani,
prostorskimi razvojnimi usmeritvami občin in z digitalnim katastrskim načrtom Slovenije.
Zavod za gozdove Slovenije je v prvi polovici leta 2010 izvedel usklajevanje območij
varovalnih gozdov z vsemi občinami, zlasti tistimi, ki pripravljajo nove prostorske akte, in
pripravil dopolnjen strokovni predlog za razglasitev varovalnih gozdov. Vaša stališča,
pripombe in predloge zbiramo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
ZAKON O GOZDOVIH

V obravnavi v Državnem zboru je Predlog Zakona o gozdovih.

S spremembami in

dopolnitvami Zakona o gozdovih v letu 2007 je bila dosežena prepoved delitve gozdnih
parcel manjših od 5 ha, zaradi preprečevanja nadaljnjega zmanjševanja povprečne velikosti
gozdne posesti. Pri izvajanju tega določila so se v praksi pokazale nekatere pomanjkljivosti
zaradi omejevanja delitve parcel, katerih del ima v veljavnih prostorskih aktih že
opredeljeno drugačno namensko rabo npr. stavbna zemljišča, kmetijska zemljišča ipd...
Sprememba šestega odstavka 47. člena Zakona o gozdovih bo omogočila delitev tistih delov
parcel, manjših od 5 ha, katerih namenska raba v veljavnih prostorskih aktih ni opredeljena
kot gozd. Prav tako pa bo omogočena tistih delov delitev parcel, manjših od 5 ha, ki so v
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lasti Republike Slovenije, v primerih postopkov denacionalizacije (vrnitev gozda v naravi).
Stališča nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do 8.11.2010.
VZDRŽEVANJE GOZDNIH CEST

V razpravi je Predlog Uredbe o pristojbini za vzdrževanje gozdnih cest. S predlaganim se z
dvigom prispevne stopnje od katastrskega dohodka gozda ohranja višino razpoložljivih
sredstev za vzdrževanje gozdnih cest na enaki ravni kot v letu 2009. Priloga 2 se nadomešča
z novo prilogo, s katero se spreminja porazdelitev sredstev pristojbin med občinami.
Pripombe zbiramo na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
POLOŽAJNI DODATEK

V vladni proceduri je Predlog Uredbe o kriterijih za določitev višine položajnega dodatka za
javne uslužbence. Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite ter nam morebitne
pripombe

in

predloge

posredujete

do

ponedeljka,

8.11.2010

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)
PREDLOG

ZAKONA

O

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

O

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

V medresorski razpravi je predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
kmetijskih zemljiščih. Skupnost občin je bila aktivna že v času javne razprave ter je na
ministrstvo naslovila stališča in predloge. Vljudno vas pozivamo, da k trenutno danemu
vsebinskemu predlogu podate mnenja in stališča na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do
10.11.2010.
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POJASNILA MINISTRSTEV
ANEKS 3 IN 4 H KPJS IN DOGOVOR O UKREPIH NA PODROČJU PLAČ

Zaradi velikega povpraševanja oziroma težnje po navodilu s strani Skupnosti občin kako naj
občine ravnajo v primeru odprave nesorazmerja, pojasnjujemo, da je Računsko sodišče
zavzelo stališče, da kolektivna pogodba tudi v času odpovednega roka velja. V sklopu
slednjega je potrebno izpolnjevati pravice in obveznosti, ki izhajajo iz kolektivne pogodbe in
je tako tretjo četrtino nesorazmerja v skladu z obvestilom Računskega sodišča potrebno
odpraviti. V predzadnjem odstavku dopisa sindikatom ministrstva za javno upravo, enako
ugotavlja tudi MJU, kjer piše: »Kolektivna pogodba kljub odpovedi le-te v času
odpovednega roka še vedno velja.«
Tukaj lahko dostopate do gradiv MJU, ki so bila v petek poslana sindikatom: Pismo
ministrice

Aneks 3

Aneks 4

Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih

prejemkov

Dopis sindikatom za podpis aneksa 3 in 4

IZPLAČILO TRETJE ČETRTINE ODPRAVE NESORAZMERIJ

Informacije Ministrstva za javno upravo, ki se nanašajo na izplačilo tretje četrtine odprave
nesorazmerij v osnovnih plačah oz. glede podpisa aneksa h kolektivni pogodbi lahko
najdete tukaj.
NOVA UREDITEV POLOŽAJNEGA DODATKA

S strani Ministrstva za javno upravo vam posredujemo pojasnila v zvezi z novo ureditvijo
položajnega dodatka.
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ODGOVOR MP NA PROTEST V ZVEZI Z ZAKONOM O ZEMLJIŠKI KNJIGI

Tukaj lahko najdete odgovor Ministrstva za pravosodje na protest v zvezi z Zakonom o
zemljiški knjigi, ki ga je SOS in nekaj občin naslovila na DZ.
VZPOSTAVITEV SEZNAMA SUBJEKTOV Z OMEJITVIJO POSLOVANJA

Komisija je pozvala funkcionarje, da skladno s tretjim odstavkom 35. člena Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije, da posredujejo podatke o subjektih, v katerih so sami
ali pa njihovi družinski član, član poslovodstva ali neposredno ali preko drugih pravnih
oseb v več kot 5% udeleženi pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.
Komisija vodi skladno s prvo in sedmo alinejo drugega odstavka 76. člena ZIntPK evidenco
poslovnih subjektov iz 35. člena ZIntPK, za namene izvajanja nadzora nad omejitvami
poslovanja, sporočanja podatkov in objavljanja podatkov o poslovnih subjektih, za katere
veljajo omejitve poslovanja z njimi. Obrazec omejitev poslovanja izpolnjenega posredujte na
naslov: Anti.Korupcija@kpk-rs.si do 5.12.2010. Tukaj pa lahko dostopate tudi do poziva
Komisije za preprečevanje korupcije.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
09.11. / NOTRANJA ORGANIZACIJA IN SISTEMIZACIJA DELOVNIH MEST

Skupnost občin 9.11.2010 organizira delovni posvet z naslovom Notranja organizacija in
sistemizacija delovnih mest v upravah lokalnih skupnostih, ki bo potekal v Austria Trend
Hotelu, Dunajska 154, Ljubljana (dvorana Kronos) s pričetkom ob 10.00 uri. Cilj seminarja je
udeležencem natančno pojasniti sistem javnih uslužbencev s sistemom delovnih mest,
položajev in nazivov, jih seznaniti s pravili oblikovanja notranje organizacije in sistemizacije
delovnih mest ter jim razložiti pomen in pomembnost pravilnega postopka sprejemanja akta
o sistemizaciji delovnih mest v sistemu javnih uslužbencev. Predavala bo Štefka Korade
Purg iz Direktorata za organizacijo in kadre Ministrstva za javno upravo. Vabilo,
Prijavnica
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10-12.11 / SEJEM LOKALNE SAMOUPRAVE V BEOGRADU

Med 10. in 12. novembrom bo v Beogradu potekal že drugi sejem lokalne samouprave, ki je
nastal v soorganizaciji srbskega Ministrstva za lokalno samoupravo, srbske asociacije mest
in občin (SCTM) in mestne občine Beograd. Občine in mesta bodo dobila možnost za
izmenjavo izkušenj in mnenj ter predstaviti in primere dobrih praks v lokalni samoupravi v
Srbiji in tujini, in sicer v obliki okroglih miz ter tematskih diskusij. Za prijave in dodatne
informacije so vam na razpolago v kabinetu občine Novi Beograd na telefonskih številkah
+381 11/3106-780 in +381 11/3106-781.
16.11 / NADALJEVALNI SESTANEK Z ZDRUŽENJEM SAZAS

Predstavnik skupnosti občin Slovenije se bo predvidoma 16.11.2010 ob 11.00 uri udeležil
nadaljevalnega sestanka z Združenjem SAZAS, kjer bodo skušali oblikovati predlog
skupnega sporazuma med Združenjem SAZAS in predstavniki slovenskih občin, kot
uporabnic repertoarja SAZAS, v izogib vsakokratnemu prijavljanju in pridobivanju
dovoljenj za posamezne prireditve in s tem posledično zmanjšanju stroškov in dela.
17.11 / POSVET SOS - ZAKON O GASILSTVU IN PRAVILA GASILSKE SLUŽBE

Skupnost občin Slovenije organizira posvet na temo Zakon o gasilstvu in pravila gasilske
službe, ki bo potekal v prostorih Gasilske brigade Ljubljana (Vojkova 19), 17.11.2010 ob
10.00 uri. Posvet bo predvidoma trajal do 13.00 ure. Na posvetu bomo javnim uslužbencem
in prostovoljnim gasilcem predstavili Zakon o gasilstvu in pravila gasilske službe, sledila pa
bo razprava o pripravi sprememb Zakona o gasilstvu. Vabilo, prijavnica.
18.11. / ODLAGANJE ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH

Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter Carinsko
upravo RS vljudno vabi na delovni posvet: »Predstavitev uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih«, ki bo v četrtek, dne
10
Tedenske novice SOS / 2.11. – 5.11.2010
Št. 38

18.11.2010, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Knjižnice Domžale (center Mercator),
Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Prejemniki okoljske dajatve, ki jo plačujejo upravljavci
odlagališč so občine, kjer povzročitelji odpadkov prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu
občinske gospodarske službe zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov. Višina okoljske
dajatve, ki jo prejmejo občine, postaja s to uredbo, odvisna od razmerja odloženih in zbranih
komunalnih odpadkov. Vabilo, Prijavnica (jt)
18.11. / Z UPRAVNO AKADEMIJO O USPOSABLJANJU JU

Skupnost občin je na Upravno akademijo naslovila stališča in predloge k predlogu Strategije
izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev v naslednjem obdobju.
Upravna akademija je podprla vse predloge navedene v pisnem stališču SOS, v skladu s čim
so nas povabili, da se sestanemo in dorečemo podrobnosti glede nadaljnjih aktivnosti na tem
področju. O vseh podrobnostih vas obvestimo v prihodnjih dneh. (jt)
01.12. / O VZPOSTAVITVI NADZORA NAD LOBIRANJEM

V zvezi z nalogami Komisije za preprečevanje korupcije, ki urejajo področje lobiranja, je bil
predlagan skupni sestanek, na katerem bomo uskladili praktične rešitve glede kontrolnih
točk in evidentiranja stikov lobirancev in lobistov v prostorih lokalnih skupnostih ali izven.
5.12.2010 nastopi zakonski rok za izvrševanje določb o lobiranju. Z medsebojnim
sodelovanjem si skupnost občin in Komisija za preprečevanje korupcije prizadevata k
vzpostavitvi učinkovitega uresničevanja zakonskih določb o lobiranju na nivoju lokalnih
skupnosti. O podrobnostih vas bomo obvestili po samem srečanju v decembru. (jt)
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
10.-12.11. / DNEVI POSAVSKE ENERGETIKE

Od 10.-12.11.2010 bodo v organizaciji Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru potekali
dnevi posavske energetike. Zlasti seminar drugega dneva na temo »Učinkovita raba
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energije v lokalnih skupnostih« je zelo zanimiva za vse slovenske občine. Predstavitev in
program (jt)
11.11. / DAN ARHITEKTOV 2010

DAN ARHITEKTOV 2010 s konferenco pod naslovom Dobra arhitektura, boljše življenje,
boljša družba bo potekal 11. novembra 2010, v stolpnici TR3 na Trgu revolucije v Ljubljani.
Predavanja bodo v angleškem jeziku. Na konferenci bodo s predavatelji skušali odgovoriti
na vprašanja o ekonomski učinkovitosti arhitekture. Prijavite se lahko na naslovu:
barbara.pungercar@zaps.si. (Program dogodka)
18.-19.11. / POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

V imenu Gospodarske zbornice Slovenije vas vljudno vabimo na 21. posvet »Poslovanje z
nepremičninami«, ki bo potekal 18. in 19 novembra 2010 v Portorožu. Na posvetu se boste
lahko seznanili z novim nacionalnim stanovanjskim programom, z davkom na
nepremičnine, Zakonom o zemljiški knjigi in Zakonom o nepremičninskem posredovanju.
Brošurica

z

vabilom

in

programom

je

na

voljo

na

spletni

strani:

www.posvetnepremicnine.si. Ker je Skupnost občin Slovenije pri pripravi dogodka
sodelovala kot soorganizator, imajo vsi naši člani SOS pravico do dodatnega 5% popusta
na kotizacijo, posebej pa bi vas še opozorili na 10% popust, ki ga lahko koristite, če se na
posvet prijavite in vplačate kotizacijo do 30.9.2010. Enodnevna kotizacija znaša 190 Eur +
DDV, dvodnevna kotizacija s svečano večerjo pa 320 Eur + DDV.
106. REDNA SEJA VLADE / 04.11.2010
SPREMEMBE ZAKONA O DOHODNINI

Vlada RS je sprejela Predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini, ki
ga pošilja v obravnavo in sprejetje Državnemu zboru Republike Slovenije po nujnem
zakonodajnem postopku. V povezavi z obdavčitvijo dohodkov iz osnovne kmetijske in
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osnovne gozdarske dejavnosti se predlagata dve bistveni spremembi. Ponovno se, na način
kot je že veljal v letih 2005 in 2006, ureja obdavčitev dohodkov iz naslova ukrepov kmetijske
politike, ki se zavezancem za dohodnino od teh dohodkov pripisujejo na podlagi dejansko
prejetih zneskov in ne več na podlagi povprečnih zneskov subvencij. Skladno z zahtevo po
čim prejšnjem prehodu s sistema povprečnih zneskov na sistem dejanskih subvencij se
predlaga, da se ta sprememba uveljavi že za leto 2010. Obenem se skladno s politiko
vključevanja večjih kmetij v sistem bolj objektivnega ugotavljanja njihovih dohodkov iz
opravljanja kmetijske dejavnosti predlaga, da se za kmečka gospodinjstva, katerih skupni
dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti presega 5000 Evrov, določi
obveznost, da v letu po letu, v katerem jim je bil ugotovljen dohodek nad določenim
pragom, začnejo ugotavljati davčno osnovo za namene dohodnine na podlagi dejanskih
prihodkov in odhodkov ali dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov. (Vir: Vlada RS)
ZAKON O UGOTAVLJANJU KATASTRSKEGA DOHODKA

Vlada RS je sprejela predlog Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka. S predlogom
Zakona o ugotavljanju katastrskega dohodka se:
•

nadomešča sedanji predpis in metodologijo za ugotavljanje katastrskega
dohodka, ki se je izkazala za zastarelo, postopkovno togo in administrativno
zapleteno,

•

ureja sodoben računalniško podprt sistem ugotavljanja katastrskega dohodka, ki
bo omogočal sprotno letno prilagajanje ocen katastrskega dohodka realnemu
stanju,

•

ohranja način določanja katastrskega dohodka na enoto kmetijskega ali gozdnega
zemljišča glede na dejansko rabo,

•

dodaja metodo za oceno pavšalnega dohodka v čebelarstvu na posamezni čebelji
panj,

•

posodablja podatke o kakovosti oziroma proizvodni sposobnosti ter dejanski rabi
kmetijskih in gozdnih zemljišč za potrebe tega zakona tako, da se podatek o
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katastrskem razredu nadomešča s podatkom o boniteti zemljišča, in podatek o
katastrski kulturi nadomešča s podatkom o dejanski rabi,
•

ureja enotno vodenje podatkov o kmetijskih zemljiščih v zemljiškem katastru,

•

vzpostavlja službo za izvajanje sistema ugotavljanja katastrskega dohodka v
okviru Geodetske uprave, zagotavlja preglednost sistema z vzpostavitvijo javne
evidence kalkulacij za izračun katastrskega dohodka. (Vir: Vlada RS)

UREDBA O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU

Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju. Dopolnitev uredbe je potrebna zaradi ustanovitve Javne agencije za javno
naročanje RS ter Javne agencije za civilno letalstvo RS, saj je potrebno delovni mesti
direktorjev obeh agencij uvrstiti v plačne razrede. Glede na obseg ter vrsto delovnih nalog
ter glede na primerljive uvrstitve ostalih delovnih mest direktorjev agencij nacionalnega
pomena se delovno mesta direktorja Javne agencije za javno naročanje Republike Slovenije
uvrsti v 56. plačni razred, delovno mesto direktorja Javne agencije za civilno letalstvo
Republike Slovenije pa v 57. plačni razred. (Vir: Vlada RS)

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA WWW.OIKOS.SI
GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
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posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE PODEŽELJA

Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 323 ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Predmet javnega razpisa:
•

nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),

•

muzeji na prostem,

•

ekomuzeji,

•

prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,

•

ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.

Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
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podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
ŠIROKOPASOVNO OMREŽJE V LOKALNI SKUPNOSTI

Ime razpisa: 2. javni razpis za pridobitev sredstev evropskega sklada za regionalni razvoj –
ESRR, 2. razvojna prioriteta: gospodarsko-razvojna infrastruktura, prednostna usmeritev:
2.2.

informacijska

družba,

projekt gradnja, upravljanje

in

vzdrževanje

odprtega

širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti.
Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
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sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni. Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev
slovenske udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo.
Rok za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00
ure. Več info TUKAJ.
OPERATIVNI PROGRAM SLOVENIJA -AVSTRIJA

Ime razpisa: Javni razpis za izbor projektov v okviru operativnega programa SlovenijaAvstrija 2007−2013 – 2. rok.
Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija-Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
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2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: 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.
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki.
Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.
REGIONALNI RAZVOJNI POTENCIALI

Ime razpisa: Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 za obdobje 2010-2012.
Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007-2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo,
določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007-2013 in dokumentacijo
javnega poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
•

so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;

•

so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
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•

so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;

•

nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;

•

temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in

•

so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.

Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev.
Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in 28.1.2011.
Več info TUKAJ.
PROGRAM KULTURA 2007-2013

Cilj

programa:

prispevati

k spodbujanju zavesti

o evropskem

državljanstvu s

pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti. Z
razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
-

spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,

-

spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,

-

spodbujanje medkulturnega dialoga.

Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
-

projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,

-

ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,

-

posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50-60 % upravičenih
stroškov.
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Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
na TUKAJ.
LOKALNA IN REGIONALNA JAVNA INFRASTRUKTURA

Ime razpisa: Drugi javni razpis za dodeljevanje sredstev, namenjenih za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture.
Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Nameni, na katere se projekti lahko nanašajo:
-

področje vodooskrbe,

-

področje cestnega omrežja,

-

podjetništvo,

-

okolje in prostor,

-

komunalna infrastruktura,

-

področje šolstva,

-

področje zdravstva,

-

področje socialnega varstva,

-

področje športa in kulture

-

trajnostna raba energije.
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Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor-jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor-jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR.
Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
STRATEGIJA ZA KREPITEV PREDPISOV EU O VARSTVU PODATKOV

Kaj se dogaja z vašimi osebnimi podatki, ko se vkrcate na letalo, odprete transakcijski račun ali
si izmenjujete fotografije po spletu? Kako se ti podatki uporabljajo in kdo jih uporablja? Kako
dokončno izbrišete informacije iz profila na spletnih straneh socialnih mrež? Lahko podatke o
kontaktnih osebah in fotografije prenesete k drugemu ponudniku storitev? Nadzor nad vašimi
informacijami, dostop do vaših podatkov ter možnost njihovega spreminjanja in brisanja – to
so bistvene pravice, ki jih je treba zagotavljati v današnjem digitalnem svetu. Evropska
komisija je za obravnavanje navedenih vprašanj objavila strategijo o varstvu osebnih podatkov
na vseh področjih politik, tudi na področju pregona, ki bo hkrati namenjena zmanjšanju
upravnih bremen za podjetja in zagotavljanju prostega pretoka podatkov znotraj EU. Komisija
bo ta pregled politik uporabila skupaj z rezultati javnega posvetovanja za pregled direktive
EU o varstvu podatkov iz leta 1995. Na podlagi navedenega bo leta 2011 predlagala
zakonodajne akte. Komisija poziva vse zainteresirane strani in javnost, naj do 15. Januarja 2011
podajo pripombe na predloge iz pregleda, in sicer na spletni strani Komisije za javno
posvetovanje:

21
Tedenske novice SOS / 2.11. – 5.11.2010
Št. 38

http://ec.europa.eu/justice/news/consulting_public/news_consulting_0006_en.htm.

(Vir:

Obvestila za javnost EU, jv)
EVROPSKI RAZVOJNI DNEVI V BRUSLJU

Evropska komisija bo v sodelovanju z belgijskim predsedstvom Evropske unije 6. in 7.
decembra v Bruslju že petič organizirala evropske razvojne dneve. Predsednik José Manuel
Barroso bo osrednji govornik na otvoritvi tega pomembnega foruma za politične razprave,
ki združuje sedanje in bivše voditelje držav ali vlad iz Evrope, Afrike in ostalih delov sveta,
visoke predstavnike vlad, mednarodne organizacije, razvojne strokovnjake, nevladne
organizacije, medije in civilno družbo. Evropski razvojni dnevi, ki se bodo odvijali
vzporedno s konferenco Združenih narodov o podnebnih spremembah v Cancúnu, nekaj
dni po vrhu Afrika-EU v Tripoliju, ob pravem času zagotavljajo priložnost, da vse
zainteresirane strani in vlade lahko obravnavajo skupne izzive v odprtem in pogosto
neformalnem vzdušju. Za udeležbo na evropskih razvojnih dnevih se lahko prijavite na
spletni strani http://register.eudevdays.eu/. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme
reproducirati ali kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje
(ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje, snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike
reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti občin Slovenije. Reprodukcija ali
kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije ali občin
članic SOS.
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