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ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
3. TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
Z veseljem vam sporočamo, da tudi letos organiziramo, zdaj že
tradicionalni TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI, ki bo
potekal v RUŠAH v petek, dne 17.06.2011.
Letošnji turnir bo še posebej zanimiv, saj bo športni program razširjen
in sicer bo poleg malega nogometa in odbojke v tekmovalni del
vključeno tudi kegljanje, med tem ko se bodo udeleženci lahko rekreacijsko pomerili tudi v
tenisu na dveh igriščih, ki bodo na voljo. Prav tako dajemo letošnjemu turnirju tudi
mednarodni pomen, saj so na turnir vabljeni tudi kolegice in kolegi iz sosednjih Avstrije in
Hrvaške. V času turnirja Občina Ruše slavi tudi občinski praznik, zato bo dogajanje med
samim dogodkom in po njem še posebej zanimivo.
Nedvomno ne manjka razlogov za dobro druženje in zabavo, zato priporočamo, da se čim
prej prijavite! Vabilo in prijavnica

NOVIČKE SOS
IZVAJANJE NOVELE ZZK-1 - DODATNI STROŠKI ZA OBČINE!
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za pravosodje naslovila URGENCO v zvezi z
izvajanjem novele ZZK-1.
Glede na določbe ZZK-1 smo se znašli v položaju, ko kljub temu, da lahko občina sama vloži
elektronski predlog mora iti do notarja, mu izročiti listine, da jih le ta pretvori v elektronsko
obliko in mu za to plačati! Po informacijah, ki smo jih preverili pri notarjih se cene za
opravljene storitve iz omenjenih odstavkov 142. člena ZZK-1 gibljejo od 30 – 40 € na
posamezno listino. Se pravi, da v primeru odkupa neke trase ceste ali npr. služnosti za
občino to predstavlja dodaten strošek za delo, ki so ga do sedaj opravile same. Matematika je
enostavna a hkrati zaskrbljujoča, če ne že katastrofalna: če je količina pogodb npr. 800, je
strošek neke komunalne investicije dodatno še 24.000 EUR, ki ga sedaj ni bilo! Takšen
finančen poseg v občinske proračune za delo, ki so ga do sedaj same opravljale brez težav, je
nesprejemljiv!
Od ministrstva pričakujemo pojasnila v zvezi s predmetno problematiko. (Sp)
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ROK ZA IZDELAVO NAČRTOV INTEGRITETE PODALJŠAN
Skupnost občin Slovenije je na Komisijo za preprečevanje korupcije naslovila pobudo za
podaljšanje roka za izdelavo načrta integritete. Rok za izdelavo načrtov integritete je
podaljšan za eno leto in sicer do 05.06.2012. Novela Zakona o integriteti in preprečevanju
korupcije, ki določa podaljšanje roka za oddajo načrta integritete, je bila sprejeta in danes
objavljena v Uradnem listu. Zavezanci za izdelavo načrtov integritete tako slednjih Komisiji
za preprečevanje korupcije niso več dolžni poslati do 5.6.2011, temveč do 5.6.2012. Kljub
temu komisija vsem zavezancem priporoča, da ne odlašajo z izdelavo načrtov temveč jih
komisiji pošljejo čim prej, na ta način boste s pomočjo pripomb in usmeritev komisije lahko
vaš načrt izdelali dokončno že v tem, zdaj začetem postopku. Komisija je v vsakem primeru
na voljo za pomoč in razreševanje morebitnih dilem v postopku priprave tega dokumenta.
Vsi, ki ste komisiji že poslali svoje načrte integritete, boste od komisije prejeli komentarje
načrtov takoj, ko jih bo le-ta preučila. Druga novost, ki jo prinaša novela , je tudi razvrščanje
zavezancev za načrte integritete v tri skupine glede na stopnjo tveganja – institucije z
najmanjšim, srednjim in največjim tveganjem. Izhodišča za oblikovanje teh skupin bodo med
drugim tudi analize načrtov, ki jih bo komisija prejela od zavezancev. Komisiji se
zahvaljujemo za razumevanje in sodelovanje. (jt)

MK NA POZIVE SOS NE ODGOVARJA
Komisija za kulturo SOS je MK ponovno (!) naslovila dopis glede problematike
sofinanciranja pooblaščenih muzejev v prihodnje. Do predvidenih sprememb Zakona o
varstvu kulturne dediščine namreč vse do danes ni prišlo. Ministrico Majdo Širca smo
pozvali k organizaciji srečanja, na katerem naj bodo prisotni tako predstavniki ministrstva,
kot tudi predstavniki občin ustanoviteljic in pooblaščenih muzejev. Predhodno smo
predlagali, da nam v pregled posredujejo potreben pravilnik, z razlago strategije za javne
zavode v prihodnje. Vse do danes smo bili trdno prepričani v medsebojno sodelovanje in
iskanje rešitev<..upamo, da v letošnjem letu ne bomo priča dejstvu, da velika večina občin
ustanoviteljic tristranskih pogodb ne bo podpisala. (jt)

POZIV K SPREMEMBI 23. ČLENA ENERGETSKEGA ZAKONA
3.4.2010 je pričel veljati Zakon o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona (EZ-D)
Ur.l. RS, št. 22/10). 23. člen navedenega zakona med drugim določa, da se na koncu tretjega
odstavka 59. člena EZ doda besedilo »Na nepremičninah, ki so v lasti države ali
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samoupravnih lokalnih skupnosti, se odškodnina za služnost v javno korist ne plačuje.«. Z
navedeno določbo so elektroenergetska distribucijska podjetja (med njimi tudi npr. Elektro
Celje d.d.) dobila zakonsko pooblastilo, da od občin zahtevajo ustanovitev brezplačne
služnosti za namen položitve in vzdrževanja elektroenergetske infrastrukture, saj je vsaka
takšna gradnja v javno korist. Seveda se občinam poraja vprašanje, ali je res vsaka takšna
gradnja v javno korist. Prvi odstavek 31. člena Zakona o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS; Ur. list RS, št. 86/10) natančno določa, da je
obremenjevanje premoženja občin s stvarnimi pravicami odplačno. Ker na SOS ocenjujemo,
da so občine z zgoraj omenjeno spremembo Energetskega zakona zelo prizadete v svoji
pravici do nemotenega gospodarnega oziroma ekonomičnega ravnanja s stvarnim
premoženjem, smo na ministrico naslovili pobudo za spremembo zakona. Sedaj veljavni 23.
člen Energetskega zakona je med drugim tudi

v nasprotju z Ustavo RS, ki v prvem

odstavku 140. člena določa, da v pristojnost občine sodijo lokalne zadeve, ki jih občina lahko
ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine. (jt)

DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Na tem mestu lahko dostopate do zbornika letošnjega posveta na temo delovanja skupnih
občinskih uprav.

EVIDENTIRANJA
EVIDENTIRANJE NADOMESTNIH ČLANOV V NO OP RR IN OP ROPI
Sekretariat je odprl postopek evidentiranja za nadomestne člane v Nadzorni odbor
Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 in za
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007-2013 (OP RR in OP
ROPI). Več informacij najdete na naši spletni strani, evidentiranje pa je odprto do srede,
15.6.2011. (jt)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI
MŠŠ je v medresorsko obravnavo posredoval predlog Zakona o osnovni šoli . Besedilo
predloga je, v primerjavi z javno razpravo v določenih členih spremenjen. Vljudno vas
prosimo, da besedilo predlaga preberete ter nam morebitne pripombe in predloge
posredujete do najkasneje četrtka, 16.6.2011 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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ZAKON O PRIJAVI PREBIVALIŠČA
Ministrstvo za notranje zadeve je objavilo predlog Zakon o prijavi prebivališča. Pripombe,
predloge in stališča nam posredujte do 5. julija 2011 na miha@skupnostobcin.si.

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
MERILIH ZA DOLOČITEV VIŠINE NADOMESTILA ZARADI OMEJENE
RABE PROSTORA NA OBMOČJU JEDRSKEGA OBJEKTA
V medresorski obravnavi je Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
merilih za določitev višine nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega
objekta . Vljudno vas prosimo, da nam stališča, pripombe in predloge posredujete na
info@skupnostobcin.si najkasneje do četrtka, 23. junija 2011.

OSNUTEK UREDBE O ODPADKIH
MOP je objavil Osnutek uredbe o odpadkih. Vljudno vas pozivamo, da nam predloge,
pripombe in stališča posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do najkasneje torka,
5.7.2011.

ZAKON O ZAŠČITI ŽIVALI
V prihajajočih tednih se v okviru Skupnosti občin Slovenije sestaneta Komisija za občinske
redarje in Komisija za kmetijstvo in razvoj podeželja. Obe bosta obravnavali sedaj veljavni
Zakon o zaščiti živali. Na ministrstvu imajo v načrtu pripraviti spremembe in dopolnitve
zakona, zato nam predhodno posredujete pripombe, stališča in predloge za spremembe k
sedaj

obstoječemu

in

veljavnemu

zakonu.

Pripombe

nam

posredujte

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (jt)

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PREDLOGA RESOLUCIJE O
NACIONALNEM PROGRAMU JEZIKOVNE POLITIKE
S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli vabilo k sodelovanju pri oblikovanju predloga
resolucije o nacionalnem programu jezikovne politike za obdobje 2012 do 2016. Vabilo.

PREDLOG STRATEGIJE IZKORIŠČANJA BIOMASE IZ KMETIJSTVA IN
GOZDARSTVA V ENERGETSKE NAMENE
V usklajevanje smo prejeli predlog Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in
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gozdarstva v energetske namene (priloga) ter vas vabimo, da v sklopu javne razprave
podate svoja mnenja, stališča in predloge. Vaša mnenja nam posredujte do konca julija 2011
na naslov info@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO ZA POKLICNE FUNKCIONARJE V ZVEZI Z 26. ČLENOM
ZINTPK
Do dodatnega pojasnila Komisije za preprečevanje korupcije glede poklicnih funkcionarjev
v zvezi z opravljanjem dodatne poklicne ali druge dejavnosti, lahko preberete na tem mestu.

NOVOSTI ZINTPK-B
Obvestilo Komisije za preprečevanje korupcije glede Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije (ZIntPK-B) lahko preberete na tem mestu.

POGODBE O ZAPOSLITVI (POD)ŽUPANOV
Na Sekretariatu SOS smo ugotovili, da občine neenotno postopajo glede pogodb o zaposlitvi
županom/podžupanom ter pogodb glede izplačila sejnin občinskim svetnikom. Na tem
mestu vam, v želji po pravilnem in enotnem ravnanju, posredujemo pojasnilo SVLR.

TEŽAVE Z VROČANJEM
Občina članica se je na upravno svetovalnico obrnila za pomoč glede vročanja. Ker bo še
katera občina naletela na kak problem glede vročanja, vam posredujemo pojasnilo upravne
svetovalnice.
Če naslovnika ni najti na naslovu, se lahko vročitev opravi tako, da vročevalec na
primernem mestu (hišnem predalčniku, če tega ni, na vratih stanovanja itd.) pusti pisno
sporočilo. Če sporočila ni mogoče pustiti na prej navedenih mestih, lahko vročevalec
sporočilo pusti v poštnem predalu ali drugem primernem mestu. V sporočilu se navede, kje
se dokument nahaja in da ga mora naslovnik prevzeti v 15 dneh. Po preteku 15 dnevnega
roka vročevalec pusti dokument v hišnem oziroma izpostavljenem predalčniku naslovnika,
če ga ta ima in je uporaben. V primeru, da ta pogoj ni izpolnjen, se pošiljka vrne pošiljatelju,
vendar mora pisno sporočilo vsebovati obvestilo o posledicah takega vročanja. Upravno
sodišče RS je v sodbi U 217/2008 ugotovilo: "Vročitev na način iz tretjega odstavka 87. člena
ZUP namreč velja za opravljeno z dnem, ko naslovnik prevzame dokument, če dokumenta
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ne prevzame v 15 dneh, pa velja vročitev za opravljeno z dnem preteka tega roka. Ker tožnik
v navedenem roku dokumenta ni prevzel, je s potekom roka nastopila fikcija vročitve. Za to,
da se šteje pošiljka za vročeno, zadošča potek petnajstdnevnega roka od puščenega
sporočila, ne glede na nadaljnje postopanje z dokumentom. Vprašanje (ne)urejenega
predalčnika ter vprašanje pravilnosti nadaljnjega postopanja vročevalca s pošiljko že po
poteku omenjenega roka torej ne vpliva na pravilnost vročanja ter zato za odločitev ni
pomembno." Pravila ZUP o osebni vročitvi imajo namreč prednost pred pravili predpisov o
poštnih storitvah, ki sicer odrejajo obveznost predalčnika. Torej se zgolj s tem, da naslovnik
nima predalčnika, niti Pošta kot vročevalec niti naslovnik ne moreta izogniti dolžnostnemu
ravnanju in posledicam osebnega vročanja po 87. členu ZUP.(jt)

OBJAVE PREČIŠČENIH BESEDIL PREDPISOV OBČIN
SOS je Inšpektorat RS za javno upravo prosil za pojasnilo, ali je zadoščeno ZDIJZ, če občina
čistopis predpisa objavi na spletni strani npr. šele po petih spremembah predpisa.

V

Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja ni podlage za takšno tolmačenje dolžnosti
organa, pri čemer je inšpektorat pripomnil, da bi v tem primeru namen zakonske določbe
ostal nedosežen. Navedena obveznost je v luči pravice občanov po dostopu do informacije
javnega značaja povsem upravičena, hkrati pa ni pretirano obremenjujoča za občinske
uprave, saj je prečiščeno besedilo predpisa lahko bodisi uradno bodisi neuradno. (jt)

POVPRAŠEVANJA ČLANIC
UKREPI ZA ZAŠČITO DELAVCEV PRED SPOLNIM IN DRUGIM
NADLEGOVANJEM
Občina članica sprašuje in prosi za posredovanje informacije, kako oziroma na kakšen način
so posamezne občine zadostile prvemu odstavku 45. člena ZDR ter sprejele ukrepe za
zaščito delavcev pred spolnim in drugim nadlegovanjem na delovnem mestu. Vaše
odgovore nam posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

ODLOK ZA ZAMENJAVO JAVNE RAZSVETLJAVE
Občino članico zanima, ali ima katera izmed občin pripravljen Odlok o koncesiji za
zamenjavo javne razsvetljave, ki mora biti zamenjana v skladu z Uredbo o mejnih
vrednostih

svetlobnega

onesnaževanja.

Odgovor

nam

prosimo

posredujte

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
13.06. / ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM V OBČINAH
Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za
javno upravo vabita na posvet z naslovom »ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V OBČINAH«, ki bo v ponedeljek, 13. junija
2011, s pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000 Ljubljana.
Državni zbor RS je konec oktobra lanskega leta sprejel Zakon o javnem nepremičninskem
skladu Republike Slovenije in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti. Na podlagi slednjega je Vlada RS sprejela Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Novo sprejeta zakonodaja prinaša
tako upravljavcem kot uporabnikom stvarnega premoženja naloge in obveznosti. Da
zaposleni na občinah pri opravljanju nalog s tega področja ne bi imeli težav, smo v obeh
združenjih pristopili k organizaciji posveta. Novosti, ki jih prinašata navedena zakona in
uredba, bodo udeležencem posveta predstavili strokovnjaki Ministrstva za javno upravo, ki
so se našemu povabilu k sodelovanju prijazno odzvali, za kar se jim zahvaljujemo. Posvet se
bo pričel ob 10. uri in bo trajal do predvidoma 14. ure, z vmesnim premorom. Prijavite se
lahko na info@zdruzenjeobcin.si.

14.06. / PREDSTAVITEV NOVOSTI ZZK-1
Predstavitev novosti ZZK-1C izvedena v torek dne 14. junija 2011 s pričetkom ob 10.00 uri, v
konferenčni dvorani Vrhovnega sodišča RS. Ker so prostorske kapacitete dvorane omejene,
se je lahko prijavilo največ 30 predstavnikov občin članic SOS. Vsa mesta so že zasedena.

15.06. / KONSTUTUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO
SLUŽBO IN SPV
Konstitutivni sestanek Komisije za občinsko redarsko službo ter SPV, bo v sredo, 15. junija
2011 ob 14. uri, v prostorih občine Jesenice, na naslovu Cesta Železarjev 6, Jesenice. Na svoji
konstitutivni seji bo izvolila predsednika ter se bo opredelila o prenosu pooblastil na
občinske redarji, ki bi jih prenesel novi Zakon o zaščiti živali. Na sestanku bodo predstavniki
komisije prav tako obravnavali sprejetje Pravilnika o znakih, ki jih dajejo policisti in druge
pooblaščene osebe pri urejanju in nadziranju cestnega prometa, sprejeli pa bodo tudi načrt
dela za leto 2011.
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17.06. / 3. TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
3. TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI bo potekal v RUŠAH, in
sicer v petek dne 17.06.2011. Vabilo in prijavnica

20.06. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ
PODEŽELJA
Konstitutivna seja komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS bo v ponedeljek 20.6.2011 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec (Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec).

21.06. / 1. SEJA PREDSEDSTVA SOS
1. Seja Predsedstva SOS potekala dne 21.06.2011, predvidoma s pričetkom ob 10.00 uri v
Slovenskih Konjicah.

22.06. / POOBLASTILA, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V OBČINI
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom »Pooblastila, pristojnosti in odgovornosti v
občini«, ki bo v sredo, 22.6.2011 v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, 1000 Ljubljana
(dvorana Kronos) - garažna hiša je za hotelom, s pričetkom ob 10.00 uri. Vabilo in prijavnica.
Delovni posvet je namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah in vsem, ki jih navedena
tematika zanima. V občinskih upravah nemalokrat prihaja do vprašanj, kdaj in kakšna
pooblastila podeljuje župan, kdaj in kakšna pooblastila podeljuje direktor občinske uprave
in kdaj, in kakšna pooblastila lahko podeljuje drug javni uslužbenec. Nemalokrat se
pojavljajo tudi vprašanja kdo ima kakšne pristojnosti ter kdo nosi odgovornost. Vse to in še
več boste izvedeli na delovnem posvetu. Ob pooblastilih, pristojnostih in odgovornostih je
potrebno poznavanje, predvsem pa vsebinsko povezovanje več različnih zakonov, to je
Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi kot tudi Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Delovni posvet bo trajal do predvidoma 13.00 ure. Ker delovnega posveta s tovrstno
tematiko ne bomo ponavljali, vas vljudno vabimo k udeležbi.

27.06. / SESTANEK KOMISIJE ZA OKOLJE IN PROSTOR SOS NA MOP
V ponedeljek 27.6.2011 ob 14.00 uri bo v prostorih Ministrstva za okolje in prostor potekal
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sestanek na temo 6. člena Zakona o graditvi objektov. Sestanka se bodo udeležili člani
Komisije za okolje in prostor pri SOS.

28.06. / PREDSTAVITEV O PRAVNEM VARSTVU V POSTOPKIH
JAVNEGA NAROČANJA
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom vljudno
vabi na delovni posvet: PREDSTAVITEV NOVEGA ZAKONA O PRAVNEM VARSTVU V
POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA, ki bo v torek, dne 28.06.2011, s pričetkom ob 10.00
uri, v prostorih Austria Trendhotela (dvorana Horus), Dunajska 154, Ljubljana. Vabilo in
prijavnica.
V Uradnem listu RS št. 43/2011, z dne 03.06.2011 je bil objavljen nov Zakon o pravnem
varstvu v postopkih javnega naročanja (ZPVPJN). Spremembe stopijo v veljavo 03.07.2011.
Zakon v popolnosti razveljavlja trenutno veljaven Zakon o reviziji postopkov javnega
naročanja in prinaša v postopek revizije postopkov javnega naročanja kar nekaj novosti. Na
delovnem posvetu bodo predstavljene naslednje teme: izjeme, ki niso predmet pravnega
varstva; dopustnost pravnega varstva v postopkih JN; temeljna načela pravnega varstva v
postopkih JN; predrevizijski postopek; revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo;
sodno varstvo.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15.-17.06. / UČNA MOBILNOST IN ZAPOSLJIVOST MLADIH
Seminar z naslovom »Učna mobilnost in zaposljivost mladih: oblikovanje strategij
mednarodnega sodelovanja na lokalni ravni«, ki je namenjen vsem predstavnikom občin in
mladinskih organizacij, bo potekal od 15. do 17. junija 2011 v hotelu Jelovica na Bledu.
Nacionalna agencija programa Mladi v Akciji pripravlja seminar vzpostavljanja načrtnega in
strukturiranega mednarodnega sodelovanja na področju mladine, ki je namenjen
zaposlenim v občinskih strukturah in zavodih ter predstavnikom mladinskih organizacij in
mladih. Namen seminarja je prepoznavanje in oblikovanje možnih ukrepov lokalne politike
za spodbujanje večje zaposljivosti mladih z vključevanjem mladih v procese učne mobilnosti
in mednarodno sodelovanje v mladinskem delu. Stroške programa, gradiv, nastanitve v
enoposteljnih sobah in prehrano v celoti krije Nacionalna agencija. Potne stroške do kraja
usposabljanja in nazaj si udeleženci krijejo sami. Vabilo, razpis, in prijavnica. Za prijavo
skenirano prijavnico pošljete najpozneje do torka, 31. maja 2011 na elektronski naslov
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info@mva.si ali po faksu na 01/430 47 49.

16.06. / UVEDBA SEKCIJSKEGA IN STACIONARNEGA MERJENJA
HITROSTI NA DRŽAVNEM CESTNEM OMREŽJU
Javna agencija RS za varnost prometa organizira javni posvet o uvedbi sekcijskega in
stacionarnega merjenja hitrosti na državnem cestnem omrežju, ki bo 16. junija 2011 od 8. 11. ure na Ministrstvu za javno upravo, Langusova 4, 1000 Ljubljana, 1. nadstropje (velika
dvorana).

138. REDNA SEJA VLADE, 09.06.2011
REBALANS PRORAČUNA
Vlada RS je sprejela izhodišča za pripravo predloga Rebalansa proračuna RS za leto 2011.
Zadnji sprejeti proračun Republike Slovenije za leto 2011 je bil sprejet v mesecu novembru
2010.
Vlada je na današnji seji določila okvirni razrez odhodkov državnega proračuna za leto
2011. Skupni odhodki v letu 2011 bodo znašali 9.561 mio EUR, kar je 455 mio EUR manj kot
je sprejeti proračun za leto 2011 in 281 mio EUR več kot je bila realizacija odhodkov
državnega proračuna v lanskem letu, kar pomeni 3% več proračunske porabe glede na leto
2010.
Pri načrtovanemu rebalansu proračuna sledijo nadaljevanju investicij v razvojni preobrat, to
je spodbujanje ekonomije znanja. Rebalans bo prav tako usmerjen v zagotavljanje socialne
varnosti ob zaostrenih razmerah na trgu dela.
V predlaganem okvirnem razrezu, ki je osnova za pripravo Rebalansa državnega proračuna
za leto 2011, ni predvidenih dodatnih ukrepov na področju plač, pokojnin in socialnih
transferov. (Vir: Vlada RS)

DOPOLNITVE ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH
Vlada RS je določila besedilo Zakona o dopolnitvah Zakona o interventnih ukrepih.
Predlog zakona sledi načelu vzdržnosti javnih financ, racionalne rabe javnih sredstev ter
načelu zakonitosti, kar pomeni, da je treba z zakonom zagotoviti ustrezno razmerje med
številom javnih uslužbencev in razpoložljivimi sredstvi za plače ter tako omogočiti
izplačevanje plač in drugih prejemkov na podlagi zakona, podzakonskega predpisa in
kolektivne pogodbe.
Cilj zakona je tudi zmanjšati tveganje za stabilnost javnih financ v obdobju finančne krize,
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predlagani ukrepi pa bodo v letu 2011 in 2012 omogočili, da se javnofinančni primanjkljaj ne
bo še povečeval. Ključni problem, s katerim se mora soočiti fiskalna politika v naslednjem
obdobju je, kako zmanjšati obseg javnega financiranja. Glede na trenutno stanje javnih
financ bo fiskalna prilagoditev, kljub težavni izvedbi, na dolgi rok v pretežni meri temeljila
na prestrukturiranju in postopnem zniževanju proračunskih in celotnih javnofinančnih
odhodkov.
Zakon se dopolnjuje z določbami, ki vsebujejo nova pravila zaposlovanja v javnem sektorju
in nova pravila razpolaganja s sredstvi za plače. Z namenom, da se doseže načrtovano
znižanje števila zaposlenih v javnem sektorju, zakon prepoveduje vsakršno zaposlovanje v
letu 2011 za obdobje od uveljavitve tega zakona dalje. Zakon zaposlovanje omogoča le
izjemoma, na podlagi soglasja ustanovitelja oziroma financerja, ki bo lahko izdal soglasje
samo pod pogojem, če bo uporabnik proračuna razpolagal z zadostnim obsegom sredstev za
plače in če bo izkazal zmanjševanje števila zaposlenih v naslednjem obdobju. To pomeni, da
bo za vsako sklenitev pogodbe o zaposlitvi potrebno pred pričetkom postopka za zaposlitev,
pridobiti soglasje ustanovitelja oziroma financerja.
Nadalje zakon zavezuje uporabnike proračuna, da morajo izvajati politiko premeščanja in
razporejanja na druga delovna mesta, napredovanja in nagrajevanja zaposlenih ter
razporejanja delovnega časa tako, da ne prekoračijo dejansko realiziranega obsega sredstev
za plače iz leta 2010, zmanjšanega za 3 odstotke.
Predlagani ukrepi ne posegajo v že pridobljene pravice, temveč zgolj v letu 2011 in 2012
ohranjajo obseg izdatkov na ravni leta 2010. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV
Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačah
direktorjev v javnem sektorju. Predlagane spremembe in dopolnitve omenjene uredbe so
potrebne zaradi določitve plačnega razreda delovnega mesta predsednika uprave Javnega
nepremičninskega sklada Republike Slovenije in delovnega mesta ravnatelja Gimnazije
Bežigrad OE mednarodna šola. Sprememba je nujna tudi zaradi podaljšanja veljavnosti
zmanjšanja osnovnih plač direktorjev za 1%.
Predlagana sprememba 12. člena uredbe, kjer se podaljšuje veljavnost 1% znižanja plač
direktorjev, je nujno potrebna zaradi vladnih ukrepov za ublažitev finančne krize (trenutno
je v uredbi opredeljeno, da se znižanje odpravi s 1.10.2011).
Glede na to, da posledice gospodarske krize še vedno trajajo je bil z reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja sklenjen Aneks št. 4 h Kolektivni pogodbi za javni sektor, kjer je
določeno, da se višja osnovna plača, ki pripada javnemu uslužbencu zaradi odprave
nesorazmerja, začne izplačevati za mesec oktober v dveh zaporednih letih, ki sledita letu, v
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katerem realna rast bruto družbenega proizvoda preseže 2,5% tako, da se v prvem letu do
tedaj dosežena osnovna plača javnega uslužbenca poviša za vrednost tretje četrtine odprave
nesorazmerja v osnovni plači javnega uslužbenca, in v drugem letu pa še za vrednost četrte
četrtine odprave nesorazmerja.
Na podlagi navedenega se predlaga odprava 1% zmanjšanja plač direktorjev s 1. oktobrom
po preteku dveh let od leta, v katerem bo realna rast bruto družbenega proizvoda presegla
2,5%. To pomeni, da bodo dosegli polni plačni razred hkrati z drugimi javnimi uslužbenci.
(Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
JAVNI POZIV - LIFE+ 2011
Namen: Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
- narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
- okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
- informiranje in obveščanje.
Višina sofinanciranja:
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost - delež finančne podpore Unije je največ 50
% upravičenih stroškov; pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz
direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 %
upravičenih stroškov.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih
stroškov.
Za slovenske prijavitelje so predvidena sredstva v višini 5,4 mio EUR.
Rok za oddajo: do 18. julija 2011. Več info TUKAJ.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
Predmet poziva: dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine
prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2011 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto,
Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
- 8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi
stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) - namen INV in
- 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih
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investicij, v kolikor so to samostojni projekti - namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
so:
- stroški nakupa zemljišč,
- gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
- nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5
let) in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij - strošek
investicijske in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest.
projektov, investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno
dovoljenje<).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let. Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09.
09. 2011, več info TUKAJ.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010.
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta - stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški - splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
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stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, projektne in investicijske
dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih
agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 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
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.

PROGRAM KULTURA 2007-2013

Od 03. junij 2011 do 10 June 2011

15

TN št. 22

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.
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
TUKAJ.

NAČRT PORABE
Povabilo k oddaji načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO - 1).
Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30. 6. 2011. Več info TUKAJ.

NAJAVE
-

-

Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (april 2011)
Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (maj 2011)
6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« (junij
2011)
Četrti razpis programa Srednja Evropa (junij 2011)
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MEDNARODNE NOVICE SOS
POTRJENA SLOVENSKA DELEGACIJA V ODBORU REGIJ
Svet evropske unije je danes dne 10. junija potrdil slovensko delegacijo v Odboru regij, ki se
bo lahko udeležila 91. Plenarnega zasedanja v Bruslju. Potrjeni člani slovenske delegacije
bodo v Odboru regij zastopali interese lokalnih skupnosti pri sprejemanju evropske
zakonodaje. S strani Skupnosti občin Slovenije so v delegacijo imenovani člani: dr. Peter
Bossman, Andreja Potočnik, Barbara Žgajner Tavš, dr. Ivan Žagar ter Mitja Meršol. (MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
EVROPSKA KOMISIJA PRIPOROČILA SMERNICE PRORAČUNA 20112012
Evropska komisija je za vsako državo EU pripravila smernice glede proračuna in
gospodarske politike za leto 2011-2012. Evropska komisija je vsaki državi EU priporočila
ukrepe, ki naj bi spodbudili gospodarsko rast, omogočili odpiranje novih delovnih mest in
obdržali javne finance pod nadzorom. Priporočeni ukrepi prihajajo kot odgovor na načrte, ki
so jih vlade EU morale oddati na začetku leta in ki kažejo, kako nameravajo doseči skupne
gospodarske cilje EU. Nacionalni načrti na splošno povzemajo prednostne naloge, o katerih
so se dogovorile vlade 27 držav članic. Če bodo vlade načrte izpeljale, bo EU na dobri poti,
da izpolni cilje v zvezi z emisijami toplogrednih plinov, obnovljivo energijo in šolskim
osipom. Toda nekateri načrti so zastavljeni premalo ambiciozno in ne bodo izpolnili
ciljev. Več si lahko preberete tukaj. (vir: EK)
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