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NOVIČKE SOS
NA MOP O CENAH KOMUNALNIH STORITEV
Predsednik Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar in predstavniki matične komisije so se v
petek, 11. Novembra na Ministrstvu za okolje in prostor sestali z direktorjem Direktorata za
javne službe in investicije Bojanom Dejakom in njegovimi sodelavci z namenom pregleda
predloga Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih javnih služb
varstva okolja. Predhodno smo se sestali tudi z vodstvom Zbornice komunalnega
gospodarstva in uskladili stališča ter predloge obeh z namenom čim enotnejšega nastopa.

Oboji smo izrazili številne pomisleke k predlagani uredbi, vendar so tako SOS kot zbornica
ocenili, da je neka ureditev nujna in, da bi dodatno čakanje samo še poslabšalo že tako slabe
razmere na področju določanja cen komunalnih storitev. Na ministrstvu smo tako predstavili
svoje usklajene pripombe, združene v nekaj sklopov: standardi, izkoriščenost infrastrukture,
petletno prehodno obdobje, poračun cene, revizor cene in vprašanje že potrjenih cen.
Predsednik je tako na sestanku na ministrstvu povedal, da s sedanjim “neravnanjem” država
področju povzroča veliko škodo in, da si tako skupnost kot zbornica želimo proaktivno
sodelovati pri oblikovanju ustreznih rešitev. Pri vprašanju poračuna cene storitve smo
skupaj ugotovili, da je dikcija uredbe napačna in, da za pravilno izvajanje potrebuje
drugačen zapis, vse tri strani pa so razmišljale podobno. Pri vprašanju izkoriščenosti
kapacitet je bilo problematizirano dejstvo, da se ne upošteva, da so investitorji pri izgradnji
investicij te načrtovali tako, da jih ne bo potrebno širiti vsakih nekaj let. Ministrstvo pa je
opozorilo na probleme, ki nastajajo pri preveč velikopoteznih investicijah, kjer se nato
dogaja, da zdajšnji uporabniki nosijo stroške investicije tudi za bodoče uporabnike.
Dogovorili so se, da bo ministrstvo poiskalo novo rešitev, ki bo upoštevala poglede in
situacije obeh. Pri vprašanju standardov smo predlagali, da se za določanje standardov
upoštevajo sprejeti poslovni načrti, vendar je ministrstvo opozorilo, da takšna rešitev z
različnih razlogov ni ustrezna. Navkljub daljši razpravi, rešitve, ki bi ustrezale vsem trem
stranem, ni bilo mogoče najti. V zvezi z že potrjenimi cenami smo si bili enotni, da se bodo
cene, ki so že bile sprejete, ne pa uveljavljene, lahko upoštevale. Pri petletnem prehodnem
obdobju so oboji ugotavljali, da je takšno določilo nepotrebno, prav pa je, da se v uredbi
zapiše, da lahko občine v skladu s svojimi specifičnimi situacijami cene uveljavljajo
postopoma. Vendar bo moralo ministrstvo rešitev preveriti tudi pri drugih pristojnih
ministrstvih, ki so ključna za področje finančne stabilnosti države. (SP)
NA MŠŠ O BODOČEM (SO)DELOVANJU
V četrtek, 10. Novembra 2011 je potekal na Ministrstvu za šolstvo in šport sestanek Delovne
skupine za predšolsko vzgojo. V skupnosti smo sicer sestanek na novo oblikovane delovne
skupine razumeli kot tistega, ki bo pričel z delom na spremembi prostorskega normativa,
vendar je bil sestanek namenjen predvsem predstavitvi dela ministrstva v zadnjem obdobju
ter naših pričakovanj. Direktor direktorata za vrtce, Boris Černilec je povedal, da so v tem
letu intenzivno delali na pripravi predloga za prenos plač zaposlenih v vrtcih na državo,
vendar je bil predlog ustavljen že znotraj Vlade, povedal je tudi, da so posvojili predlog
skupnosti, da se kot kriterij za izračun finančnih sredstev za občine uveljavi tudi kriterij
vključenosti otrok v predšolsko vzgojo. Ko bo, če bo predlog sprememb Zakona o
financiranju občin predstavljen, naj bi vključeval tudi to spremembo. Povedal je še, da so
pripravili nov predlog plačne lestvice za starše, po katerem naj bi bili ti združeni v tri plačne
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skupine, prav tako pa tudi, da bi ukinili brezplačnost, tisti starši, ki bi plačevali najmanj pa bi
plačevali le stroške malice. S strani skupnosti smo ponovno opozorili na nujnost
racionalizacije postopkov na področju predšolske vzgoje, uveljavitev večje fleksibilnosti
občin pri določanju predšolske vzgoje ter predvsem na nujnost samoomejitve. Opozorili
smo, da se mora tudi ministrstvo zavedati težkega položaj, da tak položaj zahteva razmisleke
o tem, kaj je mogoče racionalizirati in spremeniti, pri čemer kvaliteta predšolske vzgoje ne bi
trpela. Glede na čas pred volitvami pa smo se vsi skupaj zavedali, da bo nova ekipa na novo
nastavila svoje prioritete in, da bo šele nekaj časa po volitvah jasno kaj se bo ohranilo in kaj
določalo na novo. (SP)

KOMISIJA ZA PROSTOR NA DIREKTORATU ZA PROSTOR
Dne 16. 11. sta se predstavnika Komisije za prostor SOS, sestala z dr. Mitjem Pavliho,
generalnim direktorjem Direktorata za prostor pri MOP (v nadaljevanju: DP) (prisoten je bil
tudi gospod Damijan Uranker). V neformalni debati sta predstavnika SOS izpostavila
pričakovanja, da bi se predstavniki občin periodično sestajali s strokovno ekipo DP, kar so na
načelni ravni zelo dobrodušno sprejeli. V kontekstu reševanja težav pri pripravi in
sprejemanju OPN-jev smo jim ponudili našo pomoč in zainteresiranost po sodelovanju pri
vsebinskih vprašanjih in težavah. Sogovornika sta nam pojasnila svojo pozicijo znotraj
sistema v procesu priprave OPN in dejala, da se DP sooča z resnimi težavami pri
uveljavljanju svojih načel, pogledov, izboljšav itd. in da imajo "prostorci" že na lastnem
ministrstvu težave s podporo vrha ministrstva ter da jih drugi nosilci (MKGP, okolje itd.) v
večini primerov brez težav "povozijo". Na ta način se sprejemajo parcialne (sektorske)
odločitve, ki se pa venomer vendarle bolj ali manj pozitivno odrazijo v prostoru. DP si želi
pozicijo "nad nosilca" oziroma integratorja z možnostjo odločanja oziroma vsaj z možnostjo
predaje zadev v odločanje na relevantno instanco. Sami svojo vlogo in sistemsko najbolj
sprejemljivo rešitev za dosego želenih ciljev vidijo v okviru nove "Službe vlade za prostorski
razvoj" in utemeljujejo, da bi na ta način imeli bistveno močnejšo pozicijo v odnosu do vseh
sektorskih NUP in neposreden in prompten dostop do vlade kar bi naj bistveno izboljšalo
izvajanje zakonodaje. (Peter Cafuta, predsednik komisije za prostor SOS)

KOMISIJA ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO O E-IZVRŠBAH, ZOREDU TER OSEBNIH PODATKIH
Na drugem sestanku Komisije za občinsko redarsko službo, ki je bil v Celju 15. novembra, so
članice in člani s predstavniki državnih organov pogovarjali o težavah pri delu občinskih
redarjev. Na začetku so predstavniki Carinske uprave RS predstavili e-izvršbe, ki bodo s
1.1.2012 potekale elektronsko, izvajala pa jih bo Carinska uprava RS. V nadaljevanju so se
člani komisije pogovarjali o možnosti spremembe ZOReda. Po mnenju članov komisije zakon
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potrebuje manjše spremembe s katerimi bi bilo delo na terenu še bolj učinkovito. Na koncu
so se članice in člani pogovorili še s predstavnikom informacijske pooblaščenke o dilemah
pri delu z osebnimi podatki. Na sestanku so odpravljali tako težave pri delo občinskih
redarjev, kot so se dogovorili za nadaljnje sodelovanje. Vsi prisotni so se strinjali, da lahko le
s sodelovanjem izboljšajo učinkovitost in strokovnost dela občinskih redarjev. (MM)

PRENOS KADRA NA CSD
S strani MDDSZ smo prejeli informacije o poteku prevzema kadra z občin na CSD. Postopek
prevzema kadra z občin na CSD je v zaključni fazi. Po pridobljenih podatkih s strani CSD se bo kader
prevzemal z naslednjih občin:
Brežice, Celje, Štore, Vojnik, Črnomelj, Trzin, Mengeš, Lukovica, Dravograd, Gornja Radgona,
Hrastnik, Cerkno, Ilirska Bistrica, Izola, Kamnik, Kočevje, Koper, Krško, Laško, Lenart, Lendava,
Litija, Ljubljana,Vodice, Križevci, Maribor, Duplek, Hoče-Slivnica, Rače-Fram, Miklavž na Dravskem
polju, Starše, Murska Sobota, Puconci, Renče Vogrsko, Žužemberk, Šentjernej, Škocjan, Ormož,
Kungota, Pesnica, Piran, Postojna, Ptuj, Zavrč, Radlje ob Dravi, Radovljica, Črna na Koroškem,
Mežica, Prevalje, Ruše, Sevnica, Sežana,, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica,, Slovenske Konjice, Zreče,
Šentjur pri Celju, Škofja Loka, Trebnje, Tržič, Velenje, Zagorje ob Savi, Žalec, Polzela.
Z občin se bo na CSDje prevzelo 85 uslužbencev (od teh so 4 primeri prevzema še "odprti"). Približno
20 se jih bo zaposlilo na CSD že v mesecu decembru, ostali pa s 1.1.2012. (JT)

POMOČ NA DOMU
15.11.2011 je potekal sestanek glede pomoči na domu, katerega so se udeležili predstavniki
SOS in ZOS ter izvajalci pomoči na domu. Izvajalci so oblikovali konkretne predloge ter
izoblikovali predlog financiranja storitve socialne oskrbe na domu. Med drugim ugotavljajo,
da v Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev izraz efektivne
ure, ne vključuje opravičenih odsotnosti, kot so na primer izredni dopust, boleznina do 30
dni. Prav tako ne vključuje supervizije, uvajanja v delo, povečanega dopusta zaradi starosti,
6 dnevnega delovnika, invalidnosti, prvih uvodnih obiskov, nosečnosti in varstva mater do
tretjega leta starosti otroka, priprave na delo. Zaradi navedenih ugotovitev, ki predstavljajo
težave pri izvajanju storitve predlagajo, da občine dodatno, v dogovoru z izvajalci financirajo
stroške, ki nastanejo ob izvajanju storitve in niso zajeti v izračunu efektivne ure. Na ta način
bi občine dejansko zagotavljale izvajalcem 100% financiranje storitve. Predloge izvajalcev bo
preučila Komisija za socialo in zdravstvo SOS ter se do njih opredelila. (JT)

SUBVENCIJA ZA NEORGANIZIRANO OBLIKO VRTCA
Na podlagi povpraševanja SOS glede subvencije za otroke, ki ne obiskujejo organizirane
oblike vrtca, izmed prejetih odgovorov izhaja, da sta le dve občini takšni, ki navedeno

Od 14. do 18. november 2011

4

TN št. 40

izvajata. Občine so med drugim v odgovorih pojasnile, da za morebitno izplačilo te
subvencije iz občinskih proračunskih virov občine nimate pravne podlage. Ti otroci so
upravičeni le do višjega otroškega dodatka, ki pa ga izplačuje pristojni CSD iz državnih
proračunskih virov. Iz odgovorov tudi izhaja, da naj bi Računsko sodišče v preteklosti že
dalo mnenje glede predmetne zadeve. Slednje bomo skušali pridobiti, ter vam ga
posredujemo v vednost. (JT)

NOMOTEHNIKA-PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Dne 16.11.2011 je v Mariboru potekal delovni posvet z naslovom NOMOTEHNIKA –
pravilno pisanje občinskih predpisov (odlokov in pravilnikov ter njihovih sprememb).
Posvet je Skupnost občin Slovenije organizirala v sodelovanju s predavateljico Nežo
Vodušek, sekretarko Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, na
podlagi ugotovitve, da je veliko pravilnikov in odlokov v občinah pripravljenih nepravilno.
Še več je nepravilnosti ob pripravah sprememb in dopolnitev posameznega predloga odloka
ali pravilnika. Tako je predavateljica na posvetu podrobneje predstavila kaj vse more
vsebinsko zajemati predlog odloka ali pravilnika ter kakšna je vsebinsko nomotehnična
pravilna oblika predloga ali odloka za obravnavo na občinskem (mestnem) svetu in ostalo
vsebino v zvezo s pripravo in pisanjem občinskih predpisov, poleg tega pa odgovorila na
sleherno vprašanje poslušalcev. (SP)

VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU
V torek, dne 15.11.2011 je v Ljubljani potekal delovni posvet na temo Varnost in zdravje pri delu –
zakonodaje novosti. Skupnost občin Slovenije je posvet organizirala v sodelovanju z Ministrstvom za
delo, družino in socialne zadeve. Tatjana Petriček, vodja sektorja za varnost in zdravje pri delu je
predstavila novelo Zakona o varnosti in zdravju pri delu z razlogi za spremembe, poleg tega je
navedla bistvene novosti, ki jih le ta prinaša. V nadaljevanju je Urška Ravnihar predstavila obveznosti
delodajalca in pravice ter dolžnosti delavcev v povezavi z inšpekcijskim nadzorom. Za konec je mag.
Nikolaj Petrišič predstavil potrebne ukrepe za uveljavitev novega zakona, ter odgovoril na vprašanja
udeležencev posveta. (SP)

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!
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POVPRAŠEVANJE
KATERE PROGRAMSKE REŠITVE UPORABLJATE?
Občine prosimo, da sporočijo katere programske rešitve uporabljate za naslednja področja:
1. projektno vodenje
2. energetski management
3. prostorsko načrtovanje
4. finančno poslovanje
5. dokumentni sistem
Vljudno

prosimo,

da

ime

programske

rešitve

in

naziv

podjetja,

sporočite

na

sasa.kek@skupnostobcin.si. Veseli bomo tudi komentarja, kako ste zadovoljni s samo
rešitvijo ter podporo.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
ODPOVEDAN DELOVNI POSVET O KORIŠČENJU EVROPSKIH
SREDSTEV
Vsem, ki ste se prijavili na posvet glede koriščenja evropskih sredstev v novi finančni
perspektivi, ki bi naj bila v torek 22.11.2011 žal sporočamo, da je prišlo do izrednega
dogodka, zaradi katerega konferenco v torek odpovedujemo. Sklicana je bila namreč izredna
seja Državnega zbora, zaradi česar je onemogočeno sodelovanje ključnih akterjev. O novem
terminu vas obvestimo v prihajajočem tednu. Za nevšečnosti se vam opravičujemo ter vas
prosimo za razumevanje.

23.11. / 2. SESTANEK KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
Sklican je 2. sestanek Komisije za e – poslovanje, ki bo v sredo, 23. novembra 2011 bo ob 10.00
uri v sejni sobi MVZT. Predlog dnevnega reda je:
1.

Predstavitev novosti Javni razpis za sofinanciranje projektov razvoja e-storitev in

mobilnih aplikacij za javne in zasebne neprofitne organizacije v letih 2011 do 20132.
2.

Predstavitev projektnih idej za morebitno prijavo

3.

Informacija o naročilu MS licenc za javno upravo

4.

Projekt prehoda na odprtokodno programsko opremo v javni upravi

5.

Aplikacija lokalne volitve

6.

Pregled zapisnika prejšnje seje

7.

Razno
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28.11. / PREDVOLILNO SOOČENJE
Vljudno vas vabimo na predvolilno soočenje, ki ga organiziramo v sodelovanju Skupnost
občin Slovenije in Združenje občin Slovenije. PREDVOLILNO SOOČENJE STRANK NA
TEMO (BODOČE) UREDITVE LOKALNE SAMOUPRAVE V SLOVENIJI, bo potekalo v
ponedeljek, 28. novembra 2011, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana. Z dogodkom vam želimo predstaviti akterje na predčasnih parlamentarnih
volitvah ter jih, skupaj z vami spodbuditi k oblikovanju najboljših rešitev za področje lokalne
samouprave ter razviti razpravo o najpomembnejših temah. Soočenje bosta moderirala
predsednika obeh asociacij. Udeležba je brezplačna, vljudno pa prosimo, da sporočite vašo
udeležbo v Sekretariat SOS ali ZOS, kamor lahko po elektronski pošti (info@skupnostobcin.si
ali info@zdruzenjeobcin.si) naslovite tudi pisna vprašanja, na katere bi si želeli prejeti
odgovore na soočenju. Posredovali jih bomo vsem strankam, da bi se nanje kar najbolje
pripravili.
VABILO

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
28.11. / USPOSABLJANJA ZA PORTAL E-KADROVANJE
Ministrstvo za javno upravo, ki je v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih pristojno za
objavo javnih natečajev in vodenje internega trga dela organov državne uprave, je z
namenom, da bi uporabnikom omogočili objavo prostih delovnih mest v organih državne
uprave in izvedbo javnih ter internih natečajev na enem mestu, z možnostjo spletne prijave,
zagotovilo informacijski sistem za elektronsko kadrovanje oz. E-kadrovanje. Na portalu Ekadrovanje bodo objavljena vsa prosta delovna mesta.
Pričetek objavljanja vseh prostih delovnih mest preko sistema E-kadrovanje bo predvidoma
v januarju 2012, zato so za zaposlene v kadrovskih službah pripravili usposabljanje. Na
usposabljanje vabijo kadrovske delavce, ki bodo pripravljali objave prostih delovnih mest v
organih državne uprave in tistih državnih organih in upravah lokalnih skupnosti, ki so
vključeni v interni trg dela. Na usposabljanju bo predstavljen sistem E-kadrovanje, spletni
portal E-kadrovanje in prednosti uporabe sistema. Udeleženci usposabljanja se bodo
seznanili s celotnim sistemom E-kadrovanje, poudarek bo na predstavitvi spletne aplikacije
za objavo prostih delovnih mest. Vsi udeleženci bodo prejeli natančna navodila in gradiva za
delo v sistemu E-kadrovanje.
Usposabljanje bo izvedel izbrani zunanji izvajalec, potekalo pa bo v Ljubljani v treh različnih
terminih, in sicer 28., 29. in 30. novembra 2011. Na usposabljanje se lahko prijavite preko
spletne prijavnice na spletnem naslovu
http://www.zaslon-telecom.si/seminarji/ekadrovanje.php, kjer so navedeni vsi potrebni
podatki in informacije. Lahko se prijavite tudi ne e-naslov podpora@zaslon-telecom.si ali
preko telefonske številke 01 563 4330. Usposabljanje je za vse udeležence brezplačno.
Predstavitev osnutka Strategije prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo do leta 2050 in
predavanje g. Neila Johnsona, ki bo predstavil dva ključna britanska dokumenta na področju
podnebnih sprememb, bo potekala 26.9.2011 od 15.30 do 17.30 v prostorih Državnega zbora.
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Vabilo

28.11. / INFORMATIKA V JAVNI UPRAVI
S strani MJU smo prejeli vabilo na tretjo konferenco Informatika v javni upravi, ki bo
potekala 28. in 29. novembra 2011 v Kongresnem centru Brdo pri Kranju pod vodilno mislijo
»Informatika v luči reforme javne uprave«. Rdeča nit letošnje konference pomeni
nadaljevanje prizadevanj, da informatika postane gonilo nadaljnjega razvoja javne uprave
kot tudi ključni vzvod za zagotavljanje boljših storitev za državljane in gospodarstvo.
Konferenca bo potekala v organizaciji Ministrstva za javno upravo, Ministrstva za visoko
šolstvo, znanost in tehnologijo in Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko. Za udeležence iz javne uprave kotizacije ni (do zapolnitve prostih mest), zaradi
prostorskih omejitev pa je prijava na konferenco obvezna. Prijavnico pošljite po faksu
01/3009 820 ali po elektronski pošti na naslov iju@drustvo-informatika.si. Prijave se zbirajo
do 17. novembra (oz. do zapolnitve prostih mest). Več informacij o konferenci najdete na
spletni strani www.iju2011.si.

26.11. / POBRATENJA IN VARNA VOŽNJA
Občinam članicam SOS smo posredovali povabilo iz Vranskega, kjer organizirajo dogodek
financiran iz programa Evropa za državljane. Prijetno in koristno so združili, tako da bodo
udeleženci spoznali prednosti mednarodnega sodelovanja občin oz. pobratenj in se hkrati
preizkusili v varni vožnji. Potrebno je izpolniti spletni vprašalnik (7 vprašanj na temo
pobratenja mest), ki ga najdete na http://cvv.amzs.si/geoss. Dogodek bo v soboto, 26.11.2011
ob 8.30 uri na AMZS Center varne vožnje na Vranskem. Za sodelovanje je poleg pravilnih
odgovorov obvezen veljaven vozniški izpit in lastno vozilo. Za morebitna vprašanja se lahko
obrnete na gospo Barbaro: 059/927 619 ali barbara@drustvo-geoss.si.

NOVICE DRUGIH
CARINSKA UPRAVA OBVEŠČA
Carinska uprava obvešča, da je na njihovi spletni strani
http://www.carina.gov.si/si/e_carina/e_poslovanje/ dostopna dokumentacija za vzpostavitev
izmenjave podatkov s Carinsko upravo, ter da bo kmalu objavljen vzorec dogovora o
izmenjavi elektronskih podatkov.
Dopis Carinske uprave

POTRJENA LETNA POROČILA OP ROPI 2010 IN RR 2010

Od 14. do 18. november 2011

8

TN št. 40

S strani SVLR smo prejeli zadnje verzije Letnih poročil OP ROPI in RR za leto 2010, o katerih
je bilo s strani Evropske Komisije do novembra 2011 izdano končno mnenje in so potrjena: 1.
Letno poročilo 2010 o izvajanju Operativnega programa razvoja okoljske in prometne
infrastrukture v obodbju 2007-2013 (http://www.eu-skladi.si/predpisi/letna-porocila/letnaporocila-o-izvajanju-operativnega-programa-razvoja-okoljske-in-prometne-infrastruktureza-obdobje-2007-2013) in 2. Letno poročilo 2010 o izvajanju Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih potencialov v obdobju 2007-2013 (http://www.euskladi.si/predpisi/letna-porocila/letna-porocila-o-izvajanju-operativnega-programa-krepitveregionalnih-razvojnih-potencialov-za-obdobje-2007-2013 ).

OPOZORILO NA SEJO NACIONALNEGA SVETA ZA KULTURO
Ministrstvo za kulturo opozarja na izredno javno sejo Nacionalnega sveta za kulturo, ki bo v
četrtek 24. novembra 2011 ob 10h, v veliki sejni sobi pritličja Ministrstva za kulturo,
Maistrova 10, Ljubljana.
Nacionalni svet za kulturo je nanjo povabil predstavnike političnih strank in jih pozval, da se
opredelijo do vsebin osnutka Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015, obenem pa
predstavijo svoje politične programe za področje kulture.
Glede na izjemen pomen navedene problematike v času, ko se občutno oži prostor
razmišljanj o kulturi, vljudno vabijo k udeležbi. S svojo prisotnostjo boste pripomogli k
razumevanju vloge kulture v širši družbeni javnosti, obenem pa boste imeli priložnost, da
prisotne predstavnike političnih strank pozovete k zavezi za njeno ohranjanje in razvoj tudi v
prihodnje.
Osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2012-2015 in druge informacije o seji so
dostopne
na
spletni
strani
Nacionalnega
sveta
za
kulturo
http://nskslo.si/index.php/seje/seja/96.

POJASNILA MINISTRSTEV
UVELJAVLJANJE NAČELA KRATKIH VERIG V JAVNEM NAROČANJU
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) je na spletni strani objavilo prve
informacije v zvezi z uveljavitvijo načela kratkih verig v sistemu javnega naročanja.
Objavljeno gradivo obravnava vsebine in nasvete, kako pripraviti zakonsko obvezne dele
dokumentacije za javno naročanje, se dotika meril kakovosti, ki služijo kot ocenjevalna
merila ter v prilogi kot primer opisuje model za pripravo razpisne dokumentacije. MKGP pa
skupaj z nekaterimi ministrstvi in ob pomoči Javne agencije za javno naročanje pripravlja
ustrezen priročnik, ki bo javnim zavodom omogočal lažjo in poenoteno pripravo javnih
naročil za nakup kakovostne, lokalno pridelane hrane, ki ga bo glede na prakso sproti
dopolnjeval.
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MEDNARODNE NOVICE SOS
VODIČ – ZADOLŽEVANJE OBČIN
Predstavniki SOS so se v času od 15. do 17. novembra udeležili seje
koordinatorjev

mreže

NALAS

in

zaključne

konference

projekta

Zadolževanja občin. V okviru projekta je bila narejena analiza trenda
zadolževanja občin na področju JV Evrope. Namen projekta je bil
izmenjati najboljših izkušenj v regiji jugovzhodne Evrope na področju
dolžniškega financiranja in upravljanja kompleksnih investicijskih
projektov in tako podpreti razvoj zmogljivosti tako razvitih, kot manj
razvitih lokalnih skupnosti. Prepričani smo, da bo pripravljen priročnik
podpora lokalnim skupnostim pri iskanju ustreznih rešitev za financiranje in implementacijo
projektov investicijskih naložb, tudi s politiko izboljšav na nacionalni ravni, za katere se
zavzemajo združenja lokalnih oblasti. Rezultati projekta so bili zbrani v priročniku z
naslovom Smernice in nedavne spremembe na področju zadolževanja občin v državah
jugovzhodne Evrope, ki smo ga prevedli tudi v slovenski jezik. Priročnik bomo delili na
raznih dogodkih v organizaciji SOS, lahko pa priročnik prevzamete tudi na sedežu
Sekretariata SOS v Mariboru, na Partizanski 1. Priročnik je na voljo tudi v elektronski obliki.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KAJ SE JE DOGAJALO NA NOVEMBRSKEM PLENARNEM ZASEDANJU
PARLAMENTA?
Kako najti izhod iz gospodarske krize in preprečiti špekulantom, da bi ogrozili stabilnost
finančnih trgov? Kako zagotoviti nevtralnost spleta in zagotoviti uporabnikom, da bodo
lahko neovirano dostopali do spletnih storitev? To so le nekatera izmed vprašanj, ki so se jim
posvetili poslanci na plenarnem zasedanju med 14. in 17. novembrom v Strasbourgu.
V okviru zasedanja so poslanci pozvali k sprejetju ukrepov za zajezitev pomorov čebel v
Evropi. Sektor daje delo 600.000 ljudem, umiranje čebel pa ima resne posledice za evropsko
kmetijstvo in stabilnost okolja.
Parlament

je

sprejel

zakonodajo,

ki

olajšuje

medsebojno

priznavanje

poklicnih

kvalifikacij med državami EU, tako da bodo lahko kvalificirani delavci lažje ponujali svoje
storitve po vsej EU.
Poslanci so se zavzeli, da bi EU na podnebnem vrhu v Durbanu morala javno in nedvoumno
podpreti Kjotski protokol in se zavezati k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov za več
kot 20 odstotkov do leta 2020, so zahtevali poslanci. Več o plenarnem zasedanju si lahko
preberete tukaj. (EP,MM)
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