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NOVIČKE SOS
POGAJANJA ZA VIŠINO POVPREČNINE V REBALANSU PRORAČUNA
ZA 2012-04-13
Predstavnice in predstavniki obeh asociacij so se v četrtek, 12. aprila srečali z ministrom za finance, dr.
Janezom Šušteršičem in njegovo ekipo z namenom usklajevanja višine povprečnine za tekoče leto.
Uvodoma je minister predstavil zapleteno in težko ekonomsko in finančno situacijo v državi in
povedal, da so varčevalni ukrepi nujni. Povedal je tudi, da se v mnogih pogajanjih z različnimi
socialnimi partnerji zahteva, da se zmanjšajo sredstva tudi občinam. Povedal je, da se je Vlada RS
odločila, da ohrani do sedaj veljavno višino financiranja investicij iz 21. Člena ZFO na 4%, vendar pa
naj bi za to znižala povprečnino iz 554,50 na 543,00 EUR. Vendar pa bi naj ob znižanju povprečnine
zmanjšali tudi nekatere obveznosti občin. Te naj bi bile zapisane v posebnem zakonu o uravnoteženju
javnih financ, katerega čistopis bomo verjetno dobili v začetku naslednjega tedna. Predsednik SOS Leo
Kremžar je predstavil stališča SOS. Povedal je, da so občine skozi nižjo povprečnino od izračunane v
preteklosti že varčevale in še varčujejo. Prav tako so bile občine prikrajšane saj za več kot petdeset
zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so večali obveznosti občinam niso prejele ustreznih
sredstev. Povedal je tudi, je dobro, da se je vlada odločila ohraniti sofinanciranje investicij, potrebno
pa je ohraniti tudi nivo financiranja tekočih nalog občin. Predlagal je, da se povprečnina niža sočasno
kot se nižajo obveznosti oz., ko so ali bodo znani finančni učinki spremenjene zakonodaje. Dogovorili
smo se, da se bomo v preteklem tednu ponovno sestali in skupaj pregledali predlog zakona o
uravnoteženju javnih financ ter preverili ali obstajajo še kakšna druga področja ali zakonodajo, ki bi jo
bilo potrebno nujno spremeniti zato, da bi se občinam znižali stroški, pa ob tem ne bi nastale
nepopravljive posledice. (jv)

SKUPNOST IN ZDRUŽENJE O USTANOVITVI KROVNE ORGANIZACIJE
Glavni odbor SOS je na zadnjem sestanku v začetku aprila ponovno govoril o možnosti, da bi SOS in
ZOS skupaj ustanovili koordinativno telo, katerega naloga bi bila oblikovanje skupnih nastopov do
Vlade RS in ministrstev. Smiselno enak predlog je pred dobrim letom potrdilo tudi že predsedstvo
SOS, vendar do realizacije ni prišlo. Dogovorili so se, da dr. Ivan Žagar na predsedstvu ZOS preveri
pripravljenost za ustanovitev takšnega telesa, da ne bi dobra in pozitivna ideja dobila kakšnega
negativnega prizvoka. Kot smo bili obveščeni, je predsedstvo ZOS-a predlog dr. Žagarja sprejelo in
tako so se udeleženci obeh asociaciji na pogajanjih za višino povprečnine na pripravljalnem sestanku v
četrtek, 12. 4. dogovorili, da SOS pripravi in posreduje okvirna pravila delovanja tega koordinativnega
telesa. Dogovorili pa so se tudi, da se bosta pri vodenju tega telesa izmenjavala predsednika ene in
druge asociacije, prav tako pa se bodo pri podpori delovanju tega telesa izmenjavala oba sekretariata.
(jv)
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SOS Z DRŽAVNO SEKRETARKO MONIKO KIRBIŠ ROJS O EVROPSKI
KOHEZIJSKI POLITIKI
Državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT), mag. Monika Kirbiš
Rojs, se je 11.4.2012 srečala s predstavniki vodstva in delovne skupine Skupnosti občin Slovenije
(SOS). Srečanje je bilo namenjeno predstavitvi dela MGRT, razpravi o odprtih vprašanjih in izzivih na
področju evropske kohezijske politike ter evropskega teritorialnega sodelovanja. Sogovorniki pa so
pozornost namenili tudi težavam, s katerimi se soočajo občine.
Državna sekretarka je pozdravila tovrstna srečanja in dejala, da si bo ministrstvo prizadevalo za
nadaljevanje dobrega sodelovanja z župani. Na delovnem sestanku so se s predsednikom SOS Leom
Kremžarjem, župani Darkom Frasom, Alanom Bukovnikom, Petrom Misjo in ostalimi predstavniki
skupnosti pogovarjali tudi o črpanju sredstev evropske kohezijske politike. Pri tem je mag. Monika
Kirbiš Rojs poudarila, da je bilo v aktualni finančni perspektivi 2007-2014 od skupaj 4,1 milijarde EUR
razpoložljivih sredstev doslej dodeljenih nekaj manj kot 3 milijarde evrov, iz evropskega v slovenski
proračun pa je bilo povrnjenih 1,38 milijarde evrov. Poudarila je, da MGRT namenja posebno
pozornost aktivnostim za pospeševanje črpanja sredstev, poenostavitvam in temeljitejšemu
vsebinskemu načrtovanju izvajanja kohezijske politike, saj so evropska sredstva praktično edina
razvojna sredstva, ki bodo v prihodnjih letih na voljo. Pri tem so bili predstavniki občin še obveščeni,
da bo MGRT, ki je kot posredniško telo pristojno za izvajanje razvojne prioritete »Razvoj regij« v
okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in iz
tega naslova dodeljuje sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj, predvidoma v mesecu maju
2012 objavilo nov javni poziv s tega področja. V okviru javnega poziva bo občinam na voljo nekaj več
kot 140 milijonov evrov. Državna sekretarka se je dotaknila tudi pogajanj z Evropsko komisijo o
prihodnji finančni perspektivi 2014-2020 in dejala, da je prva naloga Slovenije pripraviti Strategijo
razvoja, za tem pa predloge novih operativnih programov, ki so podlaga za črpanje sredstev. Omenila
je še, da je vlada na seji 5. 4. 2012 ustanovila koordinacijsko skupino za pripravo stališč do večletnega
finančnega okvira EU 2014–2020, ki jo vodi Ministrstvo za zunanje zadeve. Povedala je še, da je
usmeritev Evropske komisije, da se v prihodnjem finančnem obdobju zagotovi t.i. specializacijo regij
in določi prednostna področja, ki jih želijo regije razvijati. To so predstavniki SOS tudi pozdravili.
Člani predsedstva SOS so državni sekretarki in njenim sodelavcem predstavili tudi nekatera odprta
vprašanja in težave, s katerimi se soočajo. Pogovarjali so se tudi o projektih in aktivnostih SOS –
zadružnem modelu za vzpostavitev daljinskega ogrevanja z lesno biomaso, problematiki
informatizacije v lokalni samoupravi in težavah manjših občin, ki se soočajo z mankom kadrov, ki bi
bili specializiran za področje črpanja evropskih sredstev. Ob tem so predstavili idejo o vzpostavitvi
projektne pisarne za pomoč občinam pri spremljanju razpisov, informiranju, zbiranju potreb občin in
pripravi skupnih projektnih predlogov. Državna sekretarka MGRT je pri tem poudarila potrebo po
stalni podpori občinam in podprla njihova prizadevanja. (Vir: MGRT)
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IZVAJANJE NOTRANJE REVIZIJE POSLOVANJA
Obveščamo vas, da smo v okviru Skupnosti občin Slovenije pričeli z izvajanjem dodatne storitve za
občine: Izvajanje notranje revizije poslovanja. Slednje bo v imenu SOS občinam članicam nudila
skupina preizkušenih državnih revizorjev. Ker s področja izvajanja notranje revizije poslovanja občin
nudimo različni sklop storitev, vas v primeru zainteresiranosti vabimo, da izpolnite obrazec in izdelali
vam bomo individualno ponudbo.

PRIDOBITEV CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina kot vodilni partner konzorcija Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in
razvoj lokalnih mladinskih politik« v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim
pokroviteljstvom Predsednika RS, dr. Danila Türka podeljuje CERTIFIKAT MLADIM PRIJAZNA
OBČINA. Zato vas vabimo k prijavi na razpis za pridobitev certifikata.
Pomembno vlogo pri razvoju mladih imajo lokalne skupnosti, ki so mladim najbližje. Naloga lokalnih
oblasti je, da zagotovijo prostor, v katerem lahko mladi razvijajo svoje kompetence in veščine ter
dosegajo svoje cilje in se tako razvijajo v družbeno odgovornega odraslega. Mladinski svet Ajdovščina
kot vodilni partner konzorcija Mladi odpiramo prostor: »Vzpostavljanje in razvoj lokalnih mladinskih
politik« v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in pod častnim pokroviteljstvom Predsednika RS,
dr. Danila Türka podeljuje certifikat Mladim prijazna občina. Certifikat Mladim prijazna občina je
priznanje samoupravnim lokalnim skupnostim, ki uspešno izvajajo ukrepe s področja vertikalnih in
horizontalnih mladinskih politik. Certifikat se podeljuje lokalnim skupnostim, ki jih strokovna
komisija na podlagi razpisa prepozna kot mladim prijazne, ker so v minulih dveh letih uspešno
izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik. Certifikat Mladim prijazna občina se bo letno
in s štiriletno veljavnostjo redno podeljevalo lokalnim skupnostim, ki jih bo strokovna komisija
prepoznala kot mladim prijazne, ker uspešno izvajajo ukrepe s področij mladinskih politik.
Vse lokalne skupnosti, ki imate področje mladine zgledno urejeno vabimo, da se do 20.4.2012 prijavite
na razpis za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Dodatne informacije v zvezi s certifikatom
lahko dobite na Mladinskem svetu Ajdovščina, kontaktna oseba Rozana Mužica, tel. št. 040 475 677, enaslov: rozana.muzica@msa.si. Poziv k sodelovanju,

pravila, razpisna dokumentacija, vloga,

utemeljitev, izjava. (bh)

SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA ČRPANJE EU SREDSTEV
Članice in člani delovne skupine za črpanje EU sredstev so se 11. aprila sestali na svojem 3. Sestanku v
prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na sestanku so članice in člani svoje
predloge in težave predstavili državni sekretarki Moniki Kirbiš Rojs, ter njenim sodelavkam in
sodelavcem. Na sestanku so se vsi prisotni strinjali, da imajo tako članice in člani komisije kot
predstavniki Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo skupen cilj, ki je učinkovito in čim
preprostejše črpanje evropskih sredstev. Ker smo v obdobju, v katerem se zaključuje finančna
perspektiva 2007-2013 in se bodo začeli pripravljati operativni programi za finančno perspektivo 2014-
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2020, je to ključen trenutek v katerem lahko na eni strani poenostavimo postopke črpanja in
odpravimo administrativne ovire, na drugi strani pa lahko z sodelovanjem pri pripravi operativnih
programih pripomoremo da bodo kod prioritete navedene dejanske potrebe občin. V kolikor nam
slednje uspe, bo naslednja finančna perspektiva uspešna in ne bo prihajalo do težav s črpanji sredstev.
Veliko pozornost so članice in člani namenili sistemu preverjanja in kontrol, ki velikokrat zaradi
nejasnih navodil ovira uspešno črpanje sredstev. Tako je bilo s predstavniki ministrstva dogovorjeno,
da bo delovna skupina po svojih močeh pomagala pri pripravi navodil, ki bodo vsem jasna in bo
izključevala nerazumevanje med kontrolorjem in končnim upravičence. Članice in člani delovne
skupine so poudarili, da so kontrole nujne, a da morajo biti strokovne in učinkovite. (MM)

NOVICE DRUGIH
ODPRAVA ADMINISTRATIVNIH OVIR
S strani Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli obvestilo, da se je Vlada Republike
Slovenije v februarju 2012 seznanila z Vmesnim poročilom o izvajanju nalog in realizaciji ciljev na
področju boljše priprave predpisov ter Programa za odpravo administrativnih ovir in zmanjšanja
administrativnih bremen za 25% do leta 2012 za leto 2011. Na Ministrstvu za pravosodje in javno
upravo so vzpostavili spletni portal >minus 25%< http://www.minus25.gov.si/, ki je namenjen
podjetnikom in državljanom, ki bodisi v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik
z upravo, kjer se srečujejo z obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam
zakonodaje. Namenjen pa je tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi,
ki se srečujejo z reguliranjem in izvajanjem storitev za državljane in gospodarstvo. Vabimo vas, da
svoje

pobude

in

predloge

za

odpravo

administrativnih

ovir

posredujete

na

naslov

oao.predlogi@gov.si.

POVPRAŠEVANJE
REORGANIZACIJA
Glede na to, da ste v preteklosti posamezniki že spraševali kakšni so postopki reorganizacije, lahko s
klikom dostopate do naslednjih povezav Ministrstva za pravosodje in javno upravo: postopek
reorganizacije, postopkovnik za vodenje reorganizacije, obvestilo sindikatu, obvestilo o nameravani
redni odpovedi, sklep o odpovedi.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
V VLADNI PROCEDURI DVA PREDLOGA ZAKONA MOK
V vladni proceduri sta dva predloga zakona Ministrstva za kmetijstvo in okolje in sicer:
·Uredba o spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012 - Predlog uredbe o
spremembah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2012
in
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·Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o plačilih za ukrepe osi 2 iz Programa razvoja
podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 - 2013 v letih 2010 - 2013
V kolikor imate kakšne predloge in pripombe nam jih prosimo posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
JAVNEM NAROČANJU
V usklajevanje smo prejeli predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o javnem naročanju.
Prosimo,

da

nam

pripombe

in

predloge

sprememb

posredujte

do

16.4.2012

na

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PRIPRAVA PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA 2014 -2020
Vljudno vas pozivamo, da se aktivno odzovete na dopis ministrstva za kmetijstvo in okolje, ter
izpolnite anketo - člen 21 in anketo - člen 36 ter tako sodelujete okviru priprave Programa razvoja
podeželja 2014-2020.

PREGLEDNIK SOS
Tudi za mesec marec smo za vas pripravili Preglednik, v katerem lahko najdete vse zakonodajne
novosti v tem obdobju.

POJASNILA MINISTRSTEV
SKLEPANJE PODJEMNIH IN AVTORSKIH POGODB
SOS je na Vlado RS naslovila pomisleke glede merodajnosti sklepa vlade o prepovedi sklepanja
avtorskih in svetovalnih pogodb v javnem sektorju, v delu, ki naj bi veljal za občine. V priponki vam
posredujemo dopis oziroma usmeritve MPJU. V dopisu je navedeno, da občine sklep vlade upoštevate
KOT PRIPOROČILO in tako občine tudi pri svojih proračunskih uporabnikih preverite upravičenost
sklepanja avtorskih in svetovalnih pogodb. Ministrstvo predlaga, da to aktivnost občine omejite z
obveznostjo pridobitve soglasja občinske finančne službe, oziroma župana.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
19.4. / PRIPRAVA PREDLOGOV ZA ZMANJŠANJE STROŠKOV OBČINAM
V skladu z dogovorom na sestanku predstavnikov reprezentativnih združenj občin z ministrom za
finance, njegovimi sodelavci in predstavniki Službe za lokalno samoupravo MPJU, glede sestanka
mešane strokovne delovne skupine (SOS, ZOS, MF, MPJU), vas obveščamo, da bo 19.4.2012 na
Ministrstvu za finance potekal usklajevalni sestanek za pripravo predlogov ukrepov za spremembo
predpisov z namenom zmanjšanja stroškov občinskih proračunov za izvajanje zakonskih nalog (sklep
VRS.št. 41003-5/2012/34 z dne 5.4.2012) in oblikovanja pripomb na predlog zakona o spremembah in
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dopolnitvah zakonov za uravnoteženje javnih financ ter oceno finančnih učinkov tega zakona na
stroške občin zaradi dogovora o višini povprečnine za drugo polovico proračunskega leta 2012.

7.5. / O PRIORITETAH SLOVENIJE V KOHEZIJSKI POLITIKI 2014 -2020
Vabimo vas k udeležbi na strokovni posvet O prioritetah Slovenije v kohezijski politiki 2014-2020, ki
bo potekal 7.5.2012, ob 11.30 uri v Hotelu Mons, Pot za Brdom 4, Ljubljana, ki poteka na pobudo
evropske poslanke, mag. Mojce Kleva. Evropska kohezijska politika, oblikovana z namenom
zmanjšanja pomembnih gospodarskih, socialnih in teritorialnih neskladij, ki še vedno obstajajo med
evropskimi regijami, je ena najpomembnejših razvojnih politik EU. Kot del pogajanj o novem
večletnem finančnem okviru (2014-2020), se spreminja tudi zakonodajna podlaga za kohezijsko
politiko.
O vsebini boste lahko spregovorili z
- mag. Mojca KLEVA, evropska poslanka in članica Odbora za regionalni razvoj;
- Constanze Angela KREHL, evropska poslanka in glavna pogajalka Evropskega parlamenta o novem
zakonodajnem kohezijskem okviru;
- mag. Monika KIRBIŠ ROJS, državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo;
- dr. Ivan ŽAGAR, župan Slovenske Bistrice, predstavnik Slovenije v Odboru regij ter podpredsednik
Skupnosti občin Slovenije.
Zdaj je čas, da izrazite svoje mnenje in slovenskim evropskim poslancem posredujete vaša stališča, saj
oni lahko neposredno vplivajo na evropsko zakonodajo! Vabilo

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
17.04. / VABILO NA KONFERENCO O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA
Vabilo na konferenco European Local and Regional Government Finance Conference, ki bo potekala
17. aprila 2012 v prostorih Institute of Directors v Londonu, se nahaja tukaj. Vsi ki so zaposleni v
občinskih upravah ali občinskih zavodih, komunalnih podjetjih itd. se konference lahko udeležijo
brezplačno, sami pa krijejo namestitev in prevozne stroške. Konferenca je zanimiva predvsem zato,
ker je tam možno spoznati in navezati stike s tujimi investitorji za financiranje komunalnih podjetij ali
drugih občinskih projektov. Na spletni povezavi pa najdete natančen program dogodka
http://www.euromoneyconferences.com/EventProgramme/0/4741/The-European-Local-and-RegionalGovernment-Finance-Conference.html. Z organizatorji se dogovarjamo tudi, da bodo na spletni strani
dogodka objavili preferenčno listo hotelov v bližini, kjer se bodo dogovorili za ugodnejše cene
prenočišč. Če se konference želite udeležiti se s priloženo prijavnico lahko prijavite po faxu na številko
+44 207 779 8795 ali preko e-pošte na rsvp@euromoneyplc.com, lahko pa tudi preko spletne strani
dogodka.
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20.04. / KOGENERACIJA ZA ZEMELJSKI PLIN
GIZ DZP (Gospodarsko interesno združenje za distribucijo zemeljskega plina) vas v sodelovanju s
Centrom za energetsko učinkovitost z Instituta »Jožef Stefan« vljudno vabi na delavnico »Kogeneracija
na zemeljski plin«, ki bo v petek, 20. aprila 2012, od 8.45. do 14.30, v dvorani Dijaškega in
študentskega doma Novo mesto. Udeležba na delavnici je brezplačna, obvezna pa je prijava na
elektronski naslov info@zemeljski-plin.si. Prijave sprejemajo najkasneje do ponedeljka, 16. aprila 2012,
do 10. ure. Število mest je omejeno.

21.04. / 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 tudi priročnik.

26.04. / ODOS KONFERENCA 2012
ODOS konferenca 2012 bo potekala v četrtek, 26.4.2012 na Gospodarski zbornici Slovenije od 8.30 ure
dalje. Odgovore na vprašanja:
Kako znižati mesečne stroške e-poslovanja?
Kako lahko prehitite reformo in privarčujete?
Kako doseči večjo preglednost poslovanja?
Že razmišljate o izločanju gradiva ali e-hrambi?
Kako pristopiti informatizaciji poslovanja?
boste dobili na 6. ODOS konferenci, katere osrednja tema je "Celovito e-poslovanje v javnem sektorju".
Udeležba na konferenci je brezplačna, več o konferenci pa lahko preberete tukaj. Vsi udeleženci bodo
po zaključku konference prejeli potrdilo o udeležbi, s čimer bodo imeli priznane kreditne točke Arhiva
Republike Slovenije.
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10. REDNA SEJA VLADE, 12.04.2012
URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
Vlada RS je na redni seji določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakonov za
uravnoteženje javnih financ.
Cilji predloga zakona so zagotoviti vzdržne javne finance, zakonski okvir za učinkovito upravljanje z
javnimi financami, makroekonomsko stabilnost ter trajen in stabilen narodnogospodarski razvoj ter
oblikovati pravila za večjo fiskalno disciplino.
Uravnoteženje javnih financ je nujno predvsem z vidika zagotavljanja stabilnega in vzdržnega
domačega makroekonomskega okolja, pa tudi z vidika sprejetih zahtev na ravni EU. Brez korenitih
kratkoročnih, kakor tudi dolgoročnih strukturnih ukrepov Slovenija ne more izboljšati svojega
javnofinančnega salda, kar hkrati pomeni tudi hitro nadaljevanje rasti dolga sektorja države. Neukrepanje v naslednjih letih vodi tudi do povečevanja obveznosti servisiranja dolga ter hkrati močno
povečuje tveganje za padanje bonitetnih ocen in s tem rast zahtevanih donosov na vrednostne papirje
RS na mednarodnih trgih.
Vlada z interventnimi spremembami zakonov prvič koreniteje posega v znižanje obsega in strukture
javnih izdatkov, da bi povečala možnosti za rast, ki je ključni predpogoj za vzpostavitev dolgoročnega
razvoja Slovenije. Slovenija v nasprotju s številnimi državami članicami doslej še ni bila izpostavljena
korenitejšim reformam in posegom v javne izdatke. (Vir: Vlada RS)

NADOMESTILA PLAČE POSLANCEV V PRIHODNJE
Vlada RS je sprejela mnenje k Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih, ki
ga je Državnemu zboru Republike Slovenije predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani
dr.

Gregor

Virant)

in

ga

bo

posredovala

Državnemu

zboru

RS.

Skupina poslancev Državnega zbora RS, s prvopodpisanim dr. Gregorjem Virantom, je dne 20. 3. 2012
Državnemu zboru RS v obravnavo in sprejem po skrajšanem postopku posredovala Predlog zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih.
Predlog zakona spreminja določbo veljavnega zakona, ki ureja pravico do nadomestila plače, ki jo
pridobi poslanec, ki mu je prenehal mandat in iz objektivnih razlogov ne more nadaljevati prejšnjega
dela ali dobiti druge ustrezne zaposlitve, niti ni izpolnil pogojev za upokojitev po splošnih predpisih.
Predlaga se sprememba pogojev, pod katerimi se pravica pridobi, znižanje višine denarnega
nadomestila ter skrajšanje časa za katerega ima poslanec pravico do denarnega nadomestila.
Vlada RS predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o poslancih v celoti podpira. (Vir:
Vlada RS)

AVTENTIČNA RAZLAGA 49.A ČLENA ZSPJS
Vlada RS je sprejela mnenje o zahtevi Računskega sodišča RS za oceno ustavnosti avtentične razlage
49a. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in ga bo posredovala Državnemu zboru RS.
V mnenju Vlada RS zavrača očitke predlagatelja ustavne presoje glede neskladja avtentične razlage
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49.a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju z 2. členom, 89. členom in 14. členom Ustave
Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
UGODNA POSOJILA ZA OBČINE
Slovenski regionalno razvojni sklad s sedežem v Ribnici je v mesecu marcu 2012 (Ur.l. RS, št. 18/2012)
objavil javni razpis za ugodna posojilna sredstva, ki so namenjena vsem občinam v Republiki Sloveniji
za financiranje projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture. Razpisanih je 9 mio EUR, pretežni
del za financiranje projektov investicijske narave, manjši del pa tudi za financiranje priprave
investicijskih študij. Obrestna mera je 3-mesečni EURIBOR s pribitkom od 0,25% do 1% letno. Doba
vračanja posojila je do 15 let, z vključenim moratorijem do treh let. Več informacij o ugodnih posojilih
občinam dobite iz razpisa na spletni strani

www.regionalnisklad.si/razpisi/aktualni-razpisi. Za vse

informacije se lahko obrnete na Slovenski regionalni razvojni sklad, Škrabčev trg 9a, 1310 Ribnica ali
na tel. št. sklada 01/836-19-53.

SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ NASLOVA RRP
Dopis SVLR glede javnega poziva za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve "Regionalni razvojni programi" razvojne prioritete "Razvoj regij" Operativnega programa
krepitve regionalnih razvojnih programov lahko preberete s klikom tukaj.

ODPIRANJE RAZPISOV MINISTRSTVA ZA GOSPODARSTVO
Obveščamo vas, da so objavljeni roki za odpiranje razpisov Ministrstva za gospodarstvo, in sicer:
-

Učinkovita raba električne energije – UREE – rok: 6.6.2012

-

Individualni sistemi ogrevanja na lesno biomaso – KNLB – rok: 7.6.2012

-

Daljinsko ogrevanje na lesno biomaso – DOLB – rok: 7.6.2012

-

Energetsko učinkovita prenova javne razsvetljave - UJR1 – rok: 2.8.2012

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
SMERNICE EK ZA OMEJEVANJE, ZMANJŠEVANJE IN NADOMESTITVE
POZIDAVE TAL
Evropska komisija je objavila nove smernice za omejevanje, zmanjševanje in nadomestitev pozidave
tal. Smernice so izbor primerov politik, zakonodaje in programov financiranja, lokalnih instrumentov
za načrtovanje, informacijskih kampanj in drugih najboljših praks, ki se izvajajo po vsej EU. Zlasti je
poudarjen pomen celovitega pristopa za prostorsko načrtovanje in uporabe bolj prepustnih materialov
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za ohranitev tal. Smernice so namenjene pristojnim organom na nacionalni, regionalni in lokalni ravni,
strokovnjakom, ki se ukvarjajo z načrtovanjem rabe zemljišč in upravljanjem tal, ter osveščanju širše
javnosti o naraščajoči degradaciji tal. Pozidava tal z neprepustnimi materiali je eden glavnih vzrokov
degradacije tal v EU. Pogosto vpliva na rodovitna kmetijska zemljišča, ogroža biotsko raznovrstnost,
povečuje tveganje poplav in pomanjkanja vode ter prispeva h globalnemu segrevanju. Objavljene
smernice izvirajo iz časovnega okvira za Evropo, gospodarno z viri, ki ga je lani predstavila Evropska
Komisija. Ta časovni okvir med drugim vsebuje predlog, naj oblikovalci politik do leta 2020
upoštevajo vplive politik EU na rabo zemljišč, stopnja izkoriščanja zemljišč (npr. izguba kmetijskih,
polnaravnih ali naravnih zemljišč) pa naj se prilagodi tako, da se do leta 2050 doseže ničto neto
izkoriščanje zemljišč. Smernice za omejevanje, zmanjševanje in nadomestitev pozidave tal bodo
predstavljene na konferenci o sanaciji in pozidavi tal, ki jo bo Komisija gostila 10. in 11. maja 2012 v
Bruslju. (Vir: EK, bh)

INTERNET STVARI?
Evropska komisija je v tem tednu začela javno posvetovanje o "internetu stvari". "Internet stvari" bo v
prihodnosti predmetom za vsakdanjo rabo, kot so telefoni, avtomobili, gospodinjski aparati, oblačila
in celo hrana, s pametnimi čipi omogočal brezžično povezavo z omrežjem ter zbiranje in izmenjavo
podatkov. Povprečen človek ima danes vsaj dve napravi povezani z omrežjem, do leta 2015 pa bo to
število naraslo na sedem, kar bo na svetovni ravni pomenilo 25 milijard brezžično povezanih naprav.
Do leta 2020 bi se to število lahko podvojilo na 50 milijard. To pomeni, da bo morda v prihodnosti
povezanih veliko vsakdanjih stvari. Komisijo zanima, kakšen zakonodajni okvir bi bil potreben, da bi
se izkoristile potencialne gospodarske in družbene koristi interneta stvari, hkrati pa bi se zagotovila
ustrezna stopnja nadzora nad napravami, ki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo podatke, kakršni so na
primer tudi vedenjski vzorci, lokacija in prednostne izbire uporabnikov. S posvetovanjem želi
Komisija pridobiti mnenja o zasebnosti, zaščiti, varnosti ključne infrastrukture, ki jo podpira internet
stvari, etiki, medopravilnosti, upravljanju in standardih. Izid posvetovanja bo vključen v priporočilo
Komisije o internetu stvari, ki bo predloženo do poletja 2013. Posvetovanje bo trajalo do 12. julija 2012
in je dostopno na tem spletnem naslovu. (Vir: EK, bh)
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