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NOVIČKE SOS
SESTANEK SOS Z MINISTROM PLIČANIČEM
Danes, 16. marca 2012 sta se sestala predsednik Skupnosti občin Slovenije Leo Kremžar in
minister pristojen tudi za lokalno samoupravo prof. dr. Senko Pličanič. Predsednik Leo
Kremžar, član Glavnega odbora SOS Darko Fras in generalna sekretarka SOS Jasmina
Vidmar, so ministru predstavili delo Skupnosti občin Slovenije, ki združuje 173 občine od
211. Ob ministru so bili na sestanku še Vesna Juvan Gotovac, ki je odgovorna za področje
lokalne samouprave odkar je prešlo v Ministrstvo za pravosodje in javno upravo in Štefka
Korade Purg, predstavnica Direktorata za organizacijo in kadre. Minister je pozdravil
pripravljenost SOS za aktivno partnersko sodelovanje. Darko Fras je ministra opozoril na
nujnost strateškega razmišljanja o prihodnosti lokalne samouprave v Sloveniji ter izrazil
pripravljenost Skupnosti občin Slovenije pri oblikovanju te strategije. Na pobudo za
ustanovitvijo

delovne

skupine

sestavljene

iz

predstavnikov

ministrstva

in

obeh

reprezentativnih asociacij, ki bi bila zadolžena za pripravo predlogov za spremembe
sistemske zakonodaje je z ministrom dogovorjeno, da se takšna delovna skupina v
najkrajšem možnem času konstituira, sestane in prične z delom. Minister je izrazil polno
pripravljenost, da ta delovna skupina pripravi tudi predloge za spremembo različne
sistemske zakonodaje, ki se lahko vključijo v program dela Ministrstva za pravosodje in
javno upravo še v tem letu. Štefka Korade Purg je povedala, da se ministrstvo intenzivno
pogaja s sindikati ter s tem v zvezi povabila k aktivnemu sodelovanju pri pogajanjih tudi
SOS. Ministru so predstavniki SOS na sestanku danes predstavili tudi nekaj aktualnih
projektov, ki jih izvaja Skupnost občin Slovenije. Tako je lani SOS pričel z izvajanjem projekta
SOS ZA-DRUGE – DOLB. V 15 manjših občinah je SOS županom predstavil zadružni model
za vzpostavitev daljinskega ogrevanja z lesno biomaso. Tako, kot je bil odličen odziv
županov, ki so se seznanili z idejo, se je tudi minister z zanimanjem in naklonjenostjo do
koncepta zadrug oz. kooperativ seznanil s stanjem projekta. Projekt informatizacije v
lokalni samoupravi si SOS že leta prizadeva implementirati kot racionalizacijo na področju
upravljanja z IT tehnologijo. Tudi z izvajanjem skupnih javnih naročil za občine, npr. za
dobavo električne energije je SOS na podlagi velike količine naročene energije ne samo znižal
ceno za le-to, temveč tudi številnim občinam, ki so se odločile sodelovati, prihranil čas na
račun priprave dokumentacij za javno naročilo.
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RAZŠIRJENA SEJA KOMISIJ ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN ŠOLSTVO
TER KOMISIJE ZA SOCIALO
V četrtek, 15.3.2012 je potekal sestanek razširjene seje komisij za predšolsko vzgojo in šolstvo
ter komisije za socialo s predstavniki pristojnih ministrstev, da bi poskušali rešiti precejšnje
število še nerešenih vprašanj glede izvajanja Zakona o uveljavljanja pravic iz javnih sredstev.
Skupnost občin Slovenije je na občine v preteklem tednu posredovala dopis v katerem smo
občine pozvali k posredovanju vprašanj, težav in predlogov izboljšav, ki zadevajo ZUPJS.
Pred sestankom smo pristojnim ministrstvom posredovali sklenjena vprašanja z namenom
priprave konkretnih odgovorov. Povabilu na sestanek so se odzvali predstavniki Ministrstva
za delo, družino in socialne zadeve, ministrstva za izobraževanje, kulturo in šport,
predstavnice in predstavniki Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Računskega
sodišča, ki trenutno revidira ZUPJS ter predstavniki Javnega stanovanjskega sklada in
številne predstavnice in predstavniki občin.
Na sestanku sta predstavnika Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve ga. Marija
Sajovic in g. Čop, informatik pristojen za distribucijski modul, skušala odgovoriti na prvi
sklop vprašanj v zadevi zdravstvenega zavarovanja občanov. Ga. Sajovic je uvodoma
povedala, da Distribucijski modul za pridobivanje oz. vpogled podatkov o občanih še ni v
polni funkciji, aktiven bi naj bil do konca meseca marca. Ker se na podlagi vaših
posredovanih vprašanj v sekretariatu dodobra zavedamo, da se v občinah soočate z mnogimi
vprašanji, pripravljamo obsežen sklop odgovorov, ki so jih na sestanku podala pristojna
ministrstva in vam jih bomo posredovali v kratkem. (bh)

SESTANEK KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
V četrtek, 15. marca 2012 se je sestala komisija za e-poslovanje v Ljubljani. Komisija se je
seznanila s predlogom za vzpostavitev skupne infrastrukturne platforme v oblaku za
potrebe občin. Rešitev je predstavil Rudi Hržič, Evertec Technology, d.o.o. in poudaril, da bi
tako občine lahko prihranile do 70 % sredstev namenjenih nabavi in vzdrževanju IT
infrastrukture. Poslovanja v občinah si namreč ni več mogoče predstavljati brez podpore
informacijske tehnologije, ki jo sestavlja veliko število različnih komponent od baz podatkov
in aplikacij do IP telefonije. Orodje, ki ga je Hržič predstavil pa omogoča upravljanje
infrastrukture vseh komponent. Možnost, da bi takšen prostor občine dobile v okviru
infrastrukturnih kapacitet MPJU so za enkrat še zares v oblaku, ena izmed težav, ki jo je
izpostavila predstavnica MPJU Tamara Gjura so v samem omrežju HKOM, do katerega niso
vključene vse občine, prav tako pa je zmogljivost prenosa podatkov znotraj omrežja HKOM
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za takšno gostovanje premajhna. Nacionalni interoperabilnostni okvir – NIO, ki predstavlja
celovit nacionalni koncept delovanja javne uprave je predstavila njegova glavna urednica
Danica Šaponja. Usklajenost sestavnih delov informacijskih sistemov predstavlja ključni
element za učinkovito povezovanje informacijskih sistemov. Nenehno povečevanje števila
informacijskih sistemov, ki jih je treba skozi zakonodajni okvir povezati, integrirati ali kako
drugače uskladiti, vodi v vse večjo kompleksnost temeljnih dejavnikov informacijskega
sistema, ki so ljudje, procesi, tehnologija. Osnovne štiri ravni interoperabilnosti, ki so pravna,
organizacijska, semantična in tehnična, neposredno vplivajo in so-oblikujejo vsebino
nacionalnega interoperabilnostnega okvira. Saša Kek je predstavila analizo vprašalnika glede
elektronskega poslovanja s člani občinskih svetov, ki je nastala na podlagi odgovorov iz 102
občin. Za predstavitev analize vprašalnika za vzpostavitev evidence programske opreme v
občinah, pa je komisija predlagala, da se občine, ki še niso izpolnile vprašalnika še enkrat
pozove, da to storijo čim prej. (SK)

FUNKCIONALNA ZNANJA DIREKTORJEV OBČINSKIH UPRAV
V preteklem času se je kar nekaj občin obrnilo na sekretariat SOS s vprašanjem, ali je glede na
dosedanje izkušnje, izobraževanja, pridobljena znanja ipd., direktorjem potrebno opraviti
izobraževanje funkcionalnega znanja upravnega vodenja in upravljanja kadrovskih virov
direktorjev/tajnikov uprav. Po posvetovanju z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo
vas obveščamo, da ne glede na to, kakšne izkušnje, izobraževanja in druga znanja ste
direktorji v praksi že pridobili, je izobraževanje kot ga narekuje 3. odstavek 81. člena ZJU
obvezno. Nikjer v zakonu ne obstoji podlaga, ki bi neopravljanje izobraževanja opravičevala.
V kolikor direktor tovrstnega izobraževanja funkcionalnega znanja upravnega vodenja in
upravljanja kadrovskih virov ne opravi, pomeni, da ne izpolnjuje pogoja za navedeno
položajno delovno mesto. V tem primeru lahko pride tudi do sankcije (v primeru
inšpekcijskega nadzora) , da se ga razreši s položaja.
Izobraževanja direktorjev lahko opravljate preko Upravne akademije ali preko Fakultete za
upravo.

IMENOVANJE DIREKTORJA V NAZIV?
Ministrstvo za pravosodje in javno upravo se je opredelilo do vprašanja, ali se direktorja
občinske uprave imenuje v naziv. Pojasnilo najdete na spletni strani SOS, oziroma s klikom
tukaj .
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VSE O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST V UPRAVAH
V ponedeljek, 12.3.2012 je v Domžalah potekal delovni posvet Vse o sistemizaciji v občinskih
upravah. Predavala je odlična Štefka Korade Purg, ter poskrbela za izredno zanimivo, s
prakso podkrepljeno predavanje. Delovni posvet smo izvedli zaradi ugotovitve, da je ob
obisku inšpekcij v občinah, ugotovljenih veliko kršitev in nepravilnosti.

VLADA SPREJELA SKLEP
Vlada RS priporoča svetom javnih agencij, skladov in zavodov, da se presežki prihodkov
nad odhodki, tudi iz tržnih dejavnosti, ne uporabijo za plačilo nagrad zaposlenih. Vlada RS
priporoča lokalnim skupnostim, da v javno pravnih subjektih, kjer so lokalne skupnosti
ustanovitelji, sprejmejo enako stališče kot Vlada RS.

ŽUPANI PONOVNO V CANKOVI
V nedeljo 18. marca se bo ekipa županov udeležila turnirja v Cankovi, kjer se bodo župani
pomerili z ekipo duhovnikov, policijsko upravo Murska Sobota ter ekipo veteranov iz
Cankove. Glede na doseženo drugo mesto v lanskem letu upamo, da se bodo župani letos
dosegli vsaj enako dober rezultat. (MM)

NOVICE DRUGIH
DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska Filantropija organizira tudi letos Dan za spremembe, ki bo letos potekal pod
nazivom Premagajmo osamljenost. Dan za spremembe bo napočil 21.4.2012. Slovenska
filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, poziva prostovoljske in druge
organizacije, občine ter posameznike, da se priključite Dnevu za spremembe in oblikujete
prostovoljske akcije. Dan za spremembe je priložnost, da zberete prijatelje, družinske člane,
sosede, znance in druge prostovoljce za aktivnost v vaši skupnosti. V našem okolju so na
področju prostovoljstva aktivna predvsem društva in druge nevladne organizacije, šole,
mladinski centri, socialnovarstveni zavodi in verske organizacije. Dan za spremembe je
idealna priložnost za pridobivanje novih prostovoljcev in da se povežemo z drugimi
organizacijami. Na Dan za spremembe, v soboto, 21. aprila 2012, lahko pripravite javne
aktivnosti, ki ponujajo priložnosti za pogovor, druženje, pomoč posameznikom in skupinam,
odrinjenim na družbeni rob, dobrodelne akcije in še mnoge druge pobude, ki lahko
pripomorejo k občutku povezanosti in varnosti v lokalni in širši skupnosti.
Prijavite se lahko s prijavnico na e-naslov vesna.savnik@filantropija.org ali pa po faksu na
01 430 12 88. Tukaj lahko prelistate priročnik...
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ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 2012 -2016
Ministrstvo je v obravnavo posredovalo predlog Strategije razvoja slovenskega turizma 20122016. Predlog je bil posredovan občinam, najdete pa ga tudi na spletni strani SOS.
Zainteresirane vabimo, da nam pripombe in predloge posredujejo najkasneje do 28.3.2012 na
sasa@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
20.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Mestna občine Koper in Ministrstvo za
pravosodje in javno upravo vas vabimo na V. Posvet z naslovom: Delovanje skupnih
občinskih uprav v Sloveniji, ki bo potekal v torek, 20. marca 2012, s pričetkom ob 10.00 uri, v
prostorih Gledališča Koper (mala gledališka dvorana). posvetom ponujamo občinam,
skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim priložnost za strokovno izmenjavo
mnenj in svojih izkušenj (Vabilo, prijavnica ).

21.3. / PRAVNI POSLI Z NEPREMIČNINAMI
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet Pravni posli z nepremičninami, ki bo
potekal 21.03.2012 od 10.00 ure dalje v Austria Trend hotelu, na Dunajska 154, 1000
Ljubljana. Predstavljena bo prodajna pogodba za nepremičnine, vključno s vsemi
spremljajočimi vprašanji, ter najemna pogodba za stanovanje in poslovni prostor. Lokalne
skupnosti pa nemalokrat nastopajo v vlogi investitorja gradbenih del (gradbena pogodba) ali
pa manjših del na nepremičninah (popravil, adaptacij…), ki so predmet podjemne pogodbe.
Poseben pomen ima tudi t.i. podizvajalska pogodba in tudi možnosti zahtevka podizvajalcev
neposredno od investitorja. Predavala bo ga. Dida Volk. (Vabilo, prijavnica).

21.3. / SEJA PREDSEDSTVA
Obveščamo vas, da bo 5. seja Predsedstva SOS potekala 21.03.2012, in sicer v prostorih
Austria Trend hotela (dvorana Casiopea – 1. nadstropje), Dunajska 154, Ljubljana od 10.00
ure dalje. Seja predsedstva bo posvečena predvsem predstavitvi revizijskega poročila
urejenosti področja občin v RS ter predstavitvi projekta ne-odvisen.si.
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26.3. / ZAPOSLOVANJE JU S POUDARKOM NA PREMESTITVAH
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet, na katerem vam bo predavateljica
Mojca Ramšak Pešec iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo podala potreben sklop
znanja in uporabnih informacij glede zaposlovanja javnih uslužbencev s poudarkom na
premestitvah. Posvet bo v ponedeljek, 26.3.2012 od 10. do 14. ure v prostorih Centra Ivana
Hribarja - dvorana Marjance Ručigaj, Ljubljanska cesta 12f, Trzin. Vabilo, prijavnica.

27.3. / KOMISIJA ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V torek, 27. marca 2012 ob 10. uri bo potekal 3. sestanek Komisije za občinsko redarsko
službo, ki bo v prostorih Krajevne skupnosti Grosuplje. Predstavniki občinskih redarskih
služb

bodo

razpravljali

o problematiki

rednih

usposabljanj

občinskih

redarjev,

zakonitem delu občinskih, medobčinskih in mestnih redarstev z vidika varovanja osebnih
podatkov ter prenosom izvršb na CURS.

28.3. / SESTANEK S PREDSEDNIKOM DZ RS
Skupnost občin Slovenije se bo v sredo, 28. marca 2012, sestala s predsednikom Državnega
zbora. Dr. Gregorja Viranta bomo seznanili s predlogi občin in odprtimi vprašanji ter
predlogi občin za izboljšavo veljavne pravne ureditve države.

29.3. / SKUPŠČINA MREŽE NALAS
29. in 30. Marca 2012 bo v Prištini potekala skupščina NALAS. Skupščina bo posvečena
najpomembnejšim

projektom

mreže

NALAS

v

letu

2011,

problematiki

fiskalne

decentralizacije v jugovzhodni Evropi, prisotni bodo prečesali poročilo o delu mreže NALAS
v preteklem letu in se posvetili načrtu dela v letu 2012. Člana skupščine NALAS sta za
Skupnost občin Slovenije župan občine Trzin, Anton Peršak in Bojan Šrot, župan MO Celje.

6. REDNA SEJA VLADE, 15.03.2012
DELOVNI OSNUTEK PREDLOGA ZAKONA O FISKALNEM PRAVILU
Vlada RS je na redni seji določila delovni osnutek predloga Zakona o fiskalnem pravilu.
S predlaganim zakonom se določajo pravila, s katerimi se krepi proračunska disciplina.
Kvaliteto javnih financ je najlažje zagotoviti v fazi načrtovanja zato predlog zakona posebno
pozornost posveča tudi tej fazi. S predlogom tega zakona se posebna pozornost posveča tudi
načrtovanju prihodkov. Da bi bilo načrtovanje prihodkov proračuna države kot tudi
proračunov celotnega sektorja države čim bolj realno, načrtovani obseg prihodkov preuči
Fiskalni svet, ki že pred pričetkom priprave proračunov k predvidenemu obsegu izda

12.-16.3.2012

7

TN št. 11

soglasje. V kolikor se v obdobju do sprejema proračuna spremenijo izhodišča, na podlagi
katerih je vlada določila predvidene prihodke in odhodki, mora vlada ponovno določiti
obseg predvidenih prihodkov in odhodkov in ga ponovno posredovati v soglasje
Fiskalnemu svetu.
Predlog zakona določa Fiskalni svet, kot samostojno in neodvisno posvetovalno telo za
neodvisno oceno javnofinančne politike. (Vir: Vlada RS)

UKREPI IN REFORME ZA KONSOLIDACIJO JAVNIH FINANC
Vlada RS se je na seji seznanila s pregledom ukrepov in reform za konsolidacijo javnih financ
ter dvig gospodarske rasti v državah EU. Iz pregleda je mogoče ugotoviti, da sta finančna
kriza in recesija prizadeli večino držav EU (izjema Nemčija, tudi Švedska in Finska, kjer je
gospodarska rast dokaj stabilna), predvsem pa, da vse prizadete države, brez izjeme, izvajajo
varčevalne ukrepe za zmanjšanje javnega dolga in reforme za dvig gospodarske rasti. Najbolj
aktualen primer je Avstrija, kjer je vlada za obdobje od 2012 do 2016 sprejela za 27,9 milijard
EUR vredno varčevanje in paket 98 zakonov. Večina držav izvaja reze v javni in državni
upravi (zamrznitev plač, upokojevanje, nezapolnjevanje delovnih mest po upokojitvah,
nižanje plač v državni upravi, odpuščanja…), prav tako pa pokojninsko reformo s
povečanjem starostne meje za upokojitev že izvajajo ali je tik pred sprejetjem v večini držav
EU. (Vir: Vlada RS)

MEDNARODNE NOVIČKE
ZASEDANJE KONGRESA LOKALNIH IN REGIONALNIH OBLASTI PRI
SVETU EVROPE
V času od 20. do 22. Marca se bo v Strasbourgu odvijalo Plenarno zasedanje Kongresa
lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, ki se ga bo s strani slovenske delegacije
udeležila županja Šmarjeških Toplic Bernardka Krnc. Na plenarnem zasedanju bodo članice
in člani obravnavali poročila o stanju lokalne samouprave v Litvi, Bosni in Hercegovini,
Češki, Nemčiji, Potrugalski in Moldovi. Prisotni bodo prav tako obravnavali poročilo
spremljanja volitev v Bolgariji. V nadaljevanju bodo potekale razprave o razvoju lokalnih
skupnosti v času krize o medkulturnem dialogu in nadaljevanje pogovorov iz vrha v Rimu.
(MM)

VRH EU V KOPENHAGNU
V času od 22. do 23. marca bo potekal Vrh v Kopenhagnu, ki predstavlja največji dogodek v
času Danskega predsedovanja EU. V sklopu vrha bodo organizirane delavnice na temo
vpliva EU na mestno planiranje ter o možnostih za vključitev prebivalstva v lokalne,
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regionalne, nacionalne in evropske projekte. Zasedanja se bodo udeležile tudi članice in člani
slovenske delegacije v Odboru regij. (MM)

PROSTO DELOVNO MESTO PROJEKTNEGA URADNIKA
Stalni sekretariat Alpske konvencije objavlja prosto delovno mesto projektnega uradnika na
Izpostavi Stalnega sekretariata Alpske konvencije v Bolzanu, za katerega je zahtevana
univerzitetna izobrazba 1. ali 2. bolonjska stopnja naravoslovne ali družboslovne smeri
(prednost bodo imeli kandidati, ki so zaključili študij geografije, varstva okolja,
mednarodnih odnosov).
Več

o

razpisu

na

povezavah: http://www.alpconv.org/home/index_sl

http://www.alpconv.org/jobs/index_sl
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