VOŠČILO

V nizu vseh, zaključujemo še eno leto.
Želimo vam lepe, mirne in prijetne božične praznike, v novem letu pa
veliko poslovnih uspehov. Naj bo vsak vaš dan v letu 2012 obarvan z
medsebojnim razumevanjem, mirom in ljubeznijo.
Vaš sekretariat SOS
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NOVIČKE SOS
SESTANEK KOMISIJE ZA KULTURO
V sredo, 21.11.2011 se je sestala Komisija za kulturo. Namen in cilj komisije je bil sestaviti
koncept in nadaljnje korake v zvezi s tremi poglavitnimi zakonodajnimi predlogi na
področju kulture: Zakon o varstvu kulturne dediščine, Zakon o uresničevanju javnega
interesa za kulturo in Nacionalnega programa za kulturo. (jt)

STROKOVNA POMOČ OBČINI ČLANICI
Sekretariat SOS se je v okviru dodatnih dejavnosti z eno izmed občin članic dogovoril za
izvedbo reorganizacije občinske uprave. Želja oziroma ambicija sekretariata je, da v
naslednjem letu razvijemo tako svetovalno službo na področju kadrovanja in plačnega
sistema, ki bo občinam na voljo ob izvedbi konkretnih zadev (reorganizacije občinskih uprav,
izvedba različnih konkretnih postopkov, spremembe sistemizacij in druga potrebna
strokovna pomoč in podpora občinam). (jt)

POJASNILA MINISTRSTEV
NADOMESTNE VOLITVE ŽUPANOV 2012
V letu 2012 bodo izvedene nadomestne volitve županov v občinah, kjer je župan izvoljen za
poslanca Državnega zbora RS. V SVLR so v zadnjem času prejeli vprašanja iz občin, na
katere odgovarjajo sproti, dodajajo pa tudi druga pojasnila. Prav tako so za občinske volilne
komisije pripravili tudi Opomnik št. 1.
Od 16.12.2011, ko je Državna volilna komisija sprejela Poročilo o izidu volitev v Državni zbor
RS, bodo na spletni strani SVLR pod "aktualno" objavljena vsa vprašanja in pojasnila, ki se
nanašajo na prenehanje mandata županov in podžupanov, če so izvoljeni za poslance,
delovanje in vodenje občine do nadomestnih volitev za župana, izvedbo lokalnih volitev in
ostalo. Glede izvedbe lokalnih volitev so stališča usklajena z Državno volilno komisijo.
Odgovore in pojasnila na do sedaj postavljena vprašanja lahko najdete tudi tukaj. Vsa
nadaljnja vprašanja prosimo pošiljajte na naslov: gp.svlr@gov.si. Vprašanja bodo obravnavali
sproti, usklajevali z drugimi pristojnimi državnimi organi in jih dodajali k že objavljenim
pojasnilom na spletni strani SVLR.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
10.01. / IZVRŠBA-IZTERJAVA DENARNIH TERJATEV
V izvršilnem postopku upniki uveljavljajo svoje (denarne in nedenarne) terjatve. Ureditev
izvršilnega postopka - izvršbe na podlagi verodostojne listine poznamo že več desetletij, od
1.1.2008 dalje pa je postopek še enostavnejši, saj je izvršilni predlog na podlagi verodostojne
listine mogoče vložiti po elektronski poti.
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet IZVRŠBA – IZTERJAVA DENARNIH
TERJATEV, ki bo potekal 10.01.2012, v Austria Trend hotelu, Dunajska 154, 1000 Ljubljana, s
pričetkom ob 10.00 uri. Predavala bo ga. Dida Volk. Vabilo in prijavnica.

27.1. / REZERVIRAJTE SI TERMIN ZA VELESLALOM SOS
Za petek, 27. januarja 2011 napovedujemo do sedaj najboljše
druženje v zimsko-športnem vzdušju na 10. jubilejnem
Veleslalomu SOS. Vabimo vas, da si termine vpišete v
koledarjih!

165. REDNA SEJA VLADE, 22.12.2011
VLADA SE JE SEZNANILA S STANJEM NA PODROČJU ČRPANJA
SREDSTEV EVROPSKE KOHEZIJSKE POLITIKE
Vlada Republike Slovenije se je na današnji seji seznanila z informacijo o stanju na področju
črpanja sredstev evropske kohezijske politike do 21. 12. 2011. Črpanje je ocenila kot uspešno.
Slovenija ima za izvajanje kohezijske politike 2007-2013 v okviru treh operativnih programov
(Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov, Operativni program
razvoja človeških virov, Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture) na
voljo 4.101.048.637,00 EUR evropskih sredstev. V zadnjem obdobju je bil na področju črpanja
sredstev kohezijske politike v Sloveniji dosežen precejšen napredek, zlasti na prihodkovni
strani proračuna, kar se odraža v izboljšani neto poziciji državnega proračuna do proračuna
EU. Do 30. 11. 2011 (v prvih enajstih mesecih letošnjega leta) je namreč državni proračun
realiziral neto proračunski presežek v višini 307.021.788 €. K temu je pripomoglo zlasti
dogajanje v zadnjih mesecih, s poudarkom na fazi certificiranih izdatkov.
Do 21.12.2011 je bilo iz državnega proračuna skupno izplačanih za 1.545.480.458 € sredstev
(EU del), certificiranih izdatkov pa 1.286.130.535 €. Republika Slovenija tako uspešno črpa
sredstva evropske kohezijske politike, še več, v aktualnem mandatnem obdobju je po
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odstotku povrnjenih evropskih kohezijskih sredstev v okviru cilja Konvergenca (Cilj 1) konec
junija 2011 zasedala 6. mesto med 27 članicami EU.(Vir: Vlada RS)

VLADA SPREJELA PROGRAM FINANCIRANJA PRORAČUNA
REPUBLIKE SLOVENIJE ZA LETO 2012
Vlada je na današnji seji sprejela Program financiranja proračuna RS za leto 2012. Program
financiranja za leto 2012 je pripravljen v skladu z 81. členom ZJF, ki poleg zadolževanja za
financiranje izvrševanja državnega proračuna tekočega leta dovoljuje tudi dodatno
zadolževanje do višine odplačil glavnic državnega dolga naslednjih dveh proračunskih let.
Do sprejetja rebalansa proračuna za leto 2012 bo zadolževanje izvrševano v okviru
maksimalnega dovoljenega obsega zadolževanja v letu 2012, ki skladno 81.čl. ZJF zajema
tudi predfinanciranje odplačil glavnic državnega dolga bodočih dveh proračunskih let in
znaša največ do 2.858.579.350 EUR. V program je vključena ocena višine in strukture dolga
proračuna RS po izvedbi zadolževanja v letu 2012. Predlagani izbor in struktura
instrumentov zadolževanja sta prilagojena razmeram ponovnega poglabljanja dolžniške
krize evroobmočja, v katerih je potrebno zagotoviti možnost učinkovitega izvajanja
alternativnih scenarijev izvedbe zadolževanja. V kolikor financiranja državnega proračuna
zaradi razmer na finančnem trgu ne bo mogoče izvesti z izdajo državnih obveznic, ki so
primarni instrument financiranja državnega proračuna, bo zadolževanje izvedeno z
alternativnimi dolgoročnimi instrumenti financiranja in/ali s povečanim obsegom
kratkoročnega zadolževanja, ki so navedeni v programu. Program vključuje tudi predlog
transakcij upravljanja z državnim dolgom na podlagi 82. člena ZJF in načina njihove izvedbe.
(Vir: Vlada RS)

NOVICE DRUGIH
PREDSTAVITEV AKTIVNOSTI MG IN JAPTI NA PODROČJU TUJIH
NEPOSREDNIH INVESTICIJ
20. decembra 2011 je potekala novinarska konferenca, na kateri sta mag. Marjan Hribar,
generalni direktor Direktorata za turizem in internacionalizacijo, ter Igor Plestenjak, direktor
JAPTI, predstavila ukrepe Ministrstva za gospodarstvo za spodbujanje tujih neposrednih
investicij, učinke teh spodbud in cilje dodeljenih spodbud v letih 2010 in 2011.
V Sloveniji je vrednost tujih neposrednih investicij (TNI) konec lanskega leta znašala 10.771,5
milijona EUR. V primerjavi z letom 1994 so se neposredne naložbe povečale za skoraj 10-krat.
Povprečna letna stopnja rasti neposrednih naložb v letih 1995 do 2010 je bila 16,2 %. Rast je
bila pozitivna v celotnem obdobju, razen leta 2001 in 2009. Konec leta 2008 so tuje
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neposredne naložbe dosegle najvišjo vrednost, in sicer 11.236,3 milijona EUR. Največji delež
TNI prihaja iz držav EU (Avstrija , Italija, Francija, Nemčija, Nizozemska, Velika Britanija,
Belgija) in Švice.
Cilj na področju TNI je privabiti več TNI, ki bi prispevale k odpiranju kvalitetnih delovnih
mest v panoge z višjo dodano vrednostjo, prenosu novih tehnologij ter vključevanju
slovenskih podjetij v dobaviteljske mreže mednarodnih podjetij. V ta namen vodi Slovenija
aktivno politiko spodbujanja tujih neposrednih investicij. Slovenija podeljuje finančne
spodbude za začetne tuje neposredne investicije. S tem ukrepom poskuša tujim investitorjem
znižati vstopne stroške in na drugi strani pritegniti visoko tehnološke investicije, ki
ustvarjajo nova delovna mesta z višjo dodano vrednostjo. Poleg tega so cilji dodeljevanja
spodbud še: prenos znanja in tehnologij, skladni regionalni razvoj in sinergični učinki
povezovanja tujih investitorjev s slovenskimi podjetji.
Na ministrstvu in JAPTI bodo nadaljevali s politiko dodeljevanja finančnih spodbud za
privabljanje tujih investitorjev. V naslednjem letu bodo pristopili k spremembi zakona in
uredbe s področja tujih neposrednih investicij z namenom izboljšanja obstoječe zakonodaje
na podlagi dosedanjih izkušenj z izvajanjem le-te. Prav tako bodo v letu 2012 za javni razpis
namenja določena sredstva. (Vir: PR, MG)

MEDNARODNE NOVICE SOS
SREČANJE SOS IN EVROPSKE KULTURNE MREŽE
V torek, 20.12.2011 se je generalna sekretarka SOS sestala s predsednikom Evropske kulturne
mreže Les Rencontres, združenje evropskih mestih in regij za kulturo. Njihovo združenje
organizira vsako leto tematska srečanja v eni od Evropskih prestolnic kulture. V letu 2012
bodo v mesecu aprilu organizirati konferenco v partnerstvu z Mestno občino Maribor in
Javnim zavodom Maribor 2012 z naslovom: Kultura v stiku z socialnimi mejami: vir novih
ustvarjalnih paradigem. Na sestanku so se prisotni dogovorili o sodelovanju Skupnosti občin
Slovenije na konferenci. Skupnost občin Slovenije bo tako na konferenci sodelovala, kot bo
tudi pomagala pri promociji dogodka, ki bo v Mariboru v mesecu aprilu. (MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
EVROPSKI STATISTIČNI PROGRAM 2013–2017
Kakovostni statistični podatki so bistveni pri odločanju na podlagi podatkov in premišljenem
izvajanju politik EU. Pomembni so tudi zato, ker državljanom omogočajo boljše razumevanje
EU in vključevanje v demokratični postopek.
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Da se v prihodnjih letih zagotovijo zanesljivi, primerljivi in stroškovno učinkoviti statistični
podatki, je Komisija sprejela predlog za evropski statistični program za obdobje 2013–2017.
Program se bo začel izvajati 1. januarja 2013, trajal bo 5 let, njegov proračun pa bo znašal
299,4 milijona evrov. Evropski statistični sistem (Eurostat in nacionalni statistični uradi) bo
odgovoren za izvajanje večletnega programa v skladu s Kodeksom ravnanja evropske
statistike in z upoštevanjem načel neodvisnosti, celovitosti in odgovornosti. Velik del
proračuna bo dodeljen državam članicam za podporo izvajanju programa na nacionalni
ravni. Vsako leto se bo sestavil delovni program s konkretnimi ukrepi za izpolnitev teh
ciljev. Potrebo po informacijah je treba presoditi glede na razpoložljive vire in obremenitev,
ki se nalaga podjetjem in državljanom, od katerih se zahteva izpolnjevanje vprašalnikov in
raziskav, potrebnih za zbiranje statističnih podatkov. Zato evropski statistični program
poudarja nekatera prednostna področja. Ta področja odražajo širše prednostne naloge EU,
kot so npr. strategija Evropa 2020, okrepljeno gospodarsko upravljanje, podnebne
spremembe, rast in socialna kohezija, Evropa državljanov in globalizacija.
Čeprav bo v prihodnjih letih oblikovanje politike EU močno vplivalo na delo evropskega
statističnega sistema, bodo statistični podatki, pridobljeni v okviru novega programa, pod
enakimi pogoji na voljo tudi drugim načrtovalcem politike, raziskovalcem, podjetnikom in
evropskim državljanom.(Vir: EK, bh)

EU NAMENJA 36 DRŽAVAM DODATNO PODPORO ZA BOJ PROTI
LAKOTI IN UMRLJIVOSTI OTROK
Evropska komisija je danes napovedala dodatna sredstva za projekte, namenjene doseganju
tistih razvojnih ciljev tisočletja v 36 afriških, karibskih in pacifiških državah, katerih
uresničevanje najbolj zaostaja. S temi sredstvi se bodo financirala predvsem prizadevanja na
področju zmanjšanja lakote in smrtnosti otrok ter zagotavljanja boljšega zdravja mater in
dostopa do pitne vode in sanitarij. Današnji sklep pomeni izpolnitev zaveze EU, ki jo je dala
septembra 2010 na vrhu Združenih narodov o razvojnih ciljih tisočletja v New Yorku, in
sicer, da bo tej pobudi namenila 1 milijardo EUR.
Pobuda za razvojne cilje tisočletja se osredotoča na tiste afriške, karibske in pacifiške države,
ki so oblikovale kakovostne projekte za izboljšanje rezultatov na področjih, na katerih je
napredek najnujnejši, to so lakota, voda in sanitarije ter zdravje mater in umrljivost otrok.
Današnji prispevek znaša 700 milijonov EUR. Predlogi projektov so bili določeni v
partnerstvu z zadevnimi državami in so povsem usmerjeni v rezultate. Pri tem so bili
opredeljeni jasni in merljivi kazalniki, da bodo z dodatnim denarjem resnično dosežene
konkretne koristi. (Vir: EK, bh)
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KOMISIJA SPREJELA OKVIR ZA KAKOVOST STORITEV SPLOŠNEGA
POMENA
Evropska komisija je sprejela okvir za kakovost storitev splošnega pomena v EU. Te
državljanom zagotavljajo varnostno mrežo na področjih, kot so zdravstveno varstvo, oskrba
starejših, varstvo otrok, pomoč invalidom in socialna stanovanja, prav tako pa imajo tudi
ključno vlogo v gospodarstvu, ki temelji na znanju, na področju šol, centrov za usposabljanje
in univerz. V času, ko se javni organi soočajo s potrebo po fiskalni konsolidaciji, je treba
nujno vzpostaviti ustrezen okvir za zagotavljanje visokokakovostnih storitev na kar se da
učinkovit in stroškovno učinkovit način. Ta okvir bo državam članicam pomagal zagotoviti,
da se bo z regulativnim okoljem na ravni EU še naprej krepila socialna razsežnost enotnega
trga in da se bo pri pripravi novih pobud bolj upošteval poseben značaj navedenih storitev.
Državam članicam bo tudi pomagal, da se bodo te storitve zagotavljale na način, ki upošteva
vrednote, kot so kakovost, varnost in dostopnost, enaka obravnava, obči dostop in pravice
uporabnikov, ki jih priznava Protokol št. 26 Pogodbe o delovanju Evropske unije. (Vir: EK,
bh)

EK SPREJELA NOVA PRAVILA O STORITVAH SPLOŠNEGA
GOSPODARSKEGA POMENA
Evropska komisija je po obširni javni razpravi sprejela spremenjen sveženj pravil EU o
državni pomoči za oceno storitev splošnega gospodarskega pomena. Novi sveženj pojasnjuje
ključna načela državne pomoči ter uvaja raznolik in sorazmeren pristop s preprostejšimi
pravili za storitve splošnega gospodarskega pomena, ki so majhne, lokalnega obsega ali
sledijo posebnemu družbenemu cilju.
Države članice večinoma prosto odločajo, katere storitve imajo splošen gospodarski pomen.
Komisija pa mora zagotoviti, da javna sredstva, namenjena za zagotavljanje takih storitev, ne
povzročajo čezmernega izkrivljanja konkurence na notranjem trgu. Nova pravila, ki
nadomeščajo t. i. sveženj Monti-Kroes iz julija 2005, pojasnjujejo osnovne pojme, na primer
„gospodarska dejavnost“, da bi tako nacionalnim, pa tudi regionalnim ali lokalnim vladam
olajšali uporabo pravil. Vse socialne storitve so, ne glede na prejeti znesek nadomestila,
izvzete iz obveznosti priglasitve Komisiji. Te storitve morajo izpolnjevati „socialne potrebe v
zvezi z zdravjem in dolgotrajno oskrbo, nego otrok, dostopom in ponovno vključitvijo na trg dela,
socialnimi stanovanji ter socialnim vključevanjem ranljivih skupin“. Prej so bili izvzeti le
bolnišnice in socialna stanovanja. Druge storitve splošnega gospodarskega pomena so
izvzete, če znaša letni znesek nadomestil manj kot 15 milijonov EUR.
Komisija predlaga tudi določitev minimalnega zneska nadomestila za vse druge storitve. Za

Od 19.decembra do 23. decembra 2011

7

TN št. 45

ukrepe, ki ne bi dosegali tega praga, bi se štelo, da ne pomenijo pomoči. Minimalni znesek za
storitve splošnega gospodarskega pomena bi bil določen na 500 000 EUR v treh letih. S tem
bi se zmanjšala birokracija za majhne storitve splošnega gospodarskega pomena, končna
odločitev pa bo sprejeta spomladi. (Vir: EK, bh)

EU POZIVA K TAKOJŠNJEMU UKREPANJU ZA ZMANJŠANJE
BREZPOSELNOSTI MLADIH
Evropska komisija zaradi stalne stopnje brezposelnosti mladih v višini 21 % poziva države
članice, zastopnike delavcev in podjetja, da združijo moči in odločno ukrepajo proti
brezposelnosti mladih. Komisija z novo pobudo „Priložnosti za mlade“, ki jo je sprejela
danes, države članice poziva, naj si prizadevajo za preprečevanje osipa; pomoč mladim pri
razvoju spretnosti, potrebnih na trgu dela; zagotavljanje pridobivanja delovnih izkušenj in
usposabljanje na delovnem mestu ter pomoč mladim pri iskanju dobre prve zaposlitve.
Komisija države članice spodbuja tudi k boljši uporabi Evropskega socialnega sklada, ki še
vedno razpolaga s 30 milijardami evrov, ki še niso bile dodeljene projektom. Poleg tega je
Komisija predstavila konkretne ukrepe, ki jih neposredno financirajo skladi EU.
„Pobuda „Priložnosti za mlade“, je povedal predsednik Evropske komisije José Manuel
Barroso, „kaže mladim po Evropi, da smo pozorni na njihov položaj. Od Madrida do Bruslja
slišimo njihove pozive, da želijo biti del evropske družbe. Da pa to postanejo, morajo najprej
dobiti zaposlitev. Dolgoročne reforme trgov dela so zelo potrebne, vendar bo trajalo, da bodo
obrodile pričakovane rezultate. Z današnjo pobudo razvijamo neposrednejše ukrepanje, ki
bo pomagalo zmanjšati brezposelnost mladih.“ László Andor, evropski komisar za
zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje, je poudaril nujnost zmanjšanja stopnje
brezposelnosti mladih: „Trenutne razmere za mlade ljudi v mnogih državah Evropske unije
postajajo dramatične. Brez odločnega ukrepanja na ravni EU in nacionalni ravni tvegamo, da
bomo izgubili to generacijo ter imeli znatne gospodarske in socialne stroške.“ Komisar je
poudaril, da je po ocenah breme sedanje brezposelnosti mladih za družbo 2 milijardi evrov
na teden, oziroma nekoliko več kot 1 % BDP EU-27, in dodal: „Sedanji trend se ne sme
nadaljevati, mladim moramo dati upanje. Mladi so naša prihodnost.“
Komisija bo prav tako dala na voljo sredstva za tehnično pomoč, da bi državam članicam
pomagala do večje uporabe razpoložljivih sredstev EU – zlasti Evropskega socialnega sklada
(ESS), katerega 30 milijard evrov še ni bilo dodeljenih projektom. (Vir: EK, bh)
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