MISEL TEDNA
Če se ti tvoji dnevi zdijo revni, ne obtožuj svojih dni. Obtoži samega sebe, ker nisi
dovolj močan, da bi priklical njihovo bogastvo.
(Rainer Maria Rilke)
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NOVIČKE SOS
NOVOSTI S SESTANKA NA MDDSZ O AVTOMATIZI RANEM PRENOSU
PODATKOV
Dne 5.1.2012 je na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve potekal sestanek v zvezi z
izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na področje predšolske vzgoje v povezavi z ZUPJS in
odprtimi vprašanji v zvezi s sprejetim Interventnim zakonom. Na sestanku smo se prisotni
posvetili pomembnim področjem ZUPJS, in sicer:
1. Avtomatiziranemu prenosu podatkov med CSD, občinami in vrtci
Vprašanje, ki se je v zvezi s tem pojavilo je bilo, ali bodo lahko vrtci spremljali mesečne
spremembe v stanju staršev, ki imajo otroke vključene v vrtce. Ugotavljali smo, da bi
potrebovali distribucijski model in kompatibilne programe v vrtcih in občinah, ki bi
omogočili takšno izmenjavo podatkov. Na današnjem sestanku, ki so se ga udeležili tudi
predstavniki MŠŠ so nam povedali, da je v okviru MŠŠ že vzpostavljena baza podatkov, ki
bo vrtcem omogočala vpogled v to bazo podatkov. Do konca januarja bi naj bila izdelana
tudi centralna baza podatkov na MDDSZ, ki bo omogočala, da se bo baza podatkov lahko
izmenjavala v roku 24 ur. Kar bo še ostalo nerešeno, je povezava obstoječih različnih
računalniških programov po vrtcih v Sloveniji. V zvezi s tem se bodo predstavniki asociacij
in MŠŠ sestali s predstavniki MJU, ki naj bi razpolagali s sredstvi za nadaljnjo informacijsko
podporo na tem področju. V skladu z današnjim sklepom, se bi naj ta sestanek dogodil v
roku 10 dni. Prav tako je na sestanku bilo dogovorjeno, da je nujno potreben sestanek med
MŠŠ, vrtci in asociacijami občin, v zvezi z uporabo baze podatkov na MŠŠ. Nadalje je bilo
dogovorjeno, da bodo centri za socialno delo občinam 1 krat na tri mesece posredovali zbir
podatkov o izdanih odločbah in pripadajočih zneskih, kar bo občinam omogočilo spremljanje
sprememb v finančnem obračunavanju ter načrtovanje proračunskih izdatkov. Zaradi
spremembe sistema naj bi prve podatke posredovali občinam že 1.3.2012, nato pa v skladu z
dogovorom. Do 31.1.2012 bo mogoč individualni vpogled v centralno evidenco tistim, ki
bodo na občinah za to imeli ustrezen certifikat. V tem trenutku še ni jasno, ali bo mogoče iz
centralne evidence tudi uvoziti (tiskanje).
2. Uveljavljanje in poračunavanje pravic
Pojavila so se številna vprašanja , kako ravnati v prehodnem obdobju. Interventni zakon je
namreč veljavnost odločb, izdanih v letu 2011 podaljšal še v to leto in s tem omogočil CSD,
da lažje opravijo vso delo, ki jim ga je zakon na novo naložil. Danes je bilo dogovorjeno, da

bodo CSD prioritetno obravnavali tiste posameznike ali družine, ki so prejemniki denarne
socialne pomoči in imajo otroke, mlajše od sedem let. Ker je pričakovati številne težave pri
posameznikih, ki vpisujejo otroka v vrtec prvič, smo se dogovorili, da bi naj bili tudi ti
obravnavani prioritetno, zato se bo priporočalo staršem, da naj na vlogo zapišejo, da gre za
njihovo prvo vlogo za vpis otroka v vrtec. Na današnjem sestanku se je odprla dilema, kako
bremeniti starše v prehodnem obdobju, ko jim odločbe še ne bodo izdane. Pojavilo se je tudi
vprašanje, kako povezati podatke med vrtci in CSD za starše, ki so oddali vloge v decembru.
po razpravi smo se dogovorili, da bo MŠŠ vrtce pozval, da ti o novincih obvestijo centre za
socialno delo, vendar bo poprej potrebno preveriti še pri informacijski pooblaščenki, ali to
smejo storiti.
Postavilo se je še vprašanje o dodatnih olajšavah občin za znižano plačilo vrtca. Povedali so,
da kadar so olajšave vezane na znižan plačilni razred (kar je sicer v nasprotju s pravilnikom),
je potrebno o tem obvestiti CSD, kadar pa je dodatna olajšava vezana na znižano plačilo, pa
se kot do slej obvesti vrtce. (JV)

SESTANEK Z VELEPOSLANIKOM PRI SVETU EVRO PE
V sredo, 28. decembra smo se skupaj z županjo Šmarjeških Toplic ter članico delegacije
slovenskih lokalnih skupnosti v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope
Bernardko Krnc v Ljubljani sestali z veleposlanikom na stalnem predstavništvu Republike
Slovenije pri Svetu Evrope Damjanom Bergantom. Veleposlanik nas je obvestil o delu, ki ga
stalno predstavništvo v Svetu Evrope opravlja ter o interesu tudi njih, da se čim prej
vzpostavi in imenuje delegacija lokalnih skupnosti Slovenije v Kongresu lokalnih in
regionalnih oblasti Sveta Evrope. Izrazil je pripravljenost po še boljšem in tesnejšem
sodelovanju z delegacijo ter pripravljenost za sodelovanje v primeru, če se asociaciji odločita
za predstavitve delovanja slovenskih občin v Svetu Evrope. Predstavnica skupnosti je
veleposlanika obvestila o razlogih za dosedanje neimenovanje delegacije ter predstavila
možnosti kot jih vidi SOS za boljšo prezentacijo in pojavnost slovenskih lokalnih skupnosti v
Svetu Evrope. Dogovorili smo se, da bomo vsak na svoji strani naredili vse za to, da se
delegacija čim prej popolni in, da ji asociaciji zagotovita v bodoče večjo in ustreznejšo
podporo. (jv)

ZAKONODAJNE NOVICE
ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH
S 1.1.2012 je pričel veljati nov Zakon o interventnih ukrepih. V novem ZIU najdete nove,
veljavne določbe glede uskladitve plač in regresa javnih uslužbencev, napredovanja javnih
uslužbencev v višji plačni razred in naziv ter nove določbe glede plač funkcionarjev.
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PREGLEDNIK SOS - NOVEMBER, DECEMBER
Za vas smo pripravili Preglednik SOS za november in december 2011, kjer lahko še enkrat
prečešete vse zakonodajne novosti v tem obdobju.

POJASNILA MINISTRSTE V
RAZGLAŠANJE SPOMENIKOV LOKALNEGA POMENA
Ministrstvo za kulturo je na SOS naslovilo pojasnilo glede razglašanja spomenikov lokalnega
pomena ter vzorec odloka o razglasitvi kulturnega spomenika lokalnega pomena.

ZUPJS IN OBVEZNO ZDRAVSTVENO ZAVAROVAN JE
S klikom tukaj lahko dostopate do navodila Ministrstva za zdravje glede izvajanja Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in obveznega zdravstvenega zavarovanja po 21. točki
prvega odstavka 15. člena Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju.

DODATNA POJASNILA V ZVEZI Z INTERVENTNIM ZAKONOM
Tukaj lahko preberete dodatna pojasnila Ministrstva za javno upravo v zvezi z novim
Interventnim zakonom.

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

27.1. / 10. VELESLALOM SOS IN KONFERENCA O MEDNARO DNEM
SODELOVANJU OBČIN
V novo leto vstopamo z vabilom na prijetno druženje, ki se bo zgodilo 27. januarja 2012 v
Mariboru, v ciljni areni Sneženega stadiona.
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Skupaj s hrvaško asociacijo mest bomo ob 11. uri
izvedli MEDNARODNO KONFERENCO NA
TEMO MEDNARODNEGA SODELOVANJA
OBČIN S PREDSTAVITVENIM SEJMOM, ki bo
namenjen spoznavanju slovenskih in hrvaških občin
in mest. V popoldanskem delu bo potekal 10. VELESLALOM SOS, kjer se bodo slovenske in
hrvaške ekipe in posamezniki pomerili v štirih kategorijah in skušali ubraniti ali izboljšati
lanske rezultate. Po napornem dnevu vas bomo po večerji in razglasitvi rezultatov, tudi
tokrat povabili na plesišče in neformalno druženje, ki se zna krepko zavleči v soboto.
>>>VABILO IN PRIJAVNICE
Občine, ki imate pobratena mesta v sosednji Hrvaški prosimo, da jih na dogodek še posebej
opozorite in povabite k udeležbi.
V primeru pomanjkanja snega za izvedbo smučarske tekme imamo pripravljen alternativni
športni program. Vse županje in župani, ki so jim mandati prenehali zaradi prevzema
poslanske funkcije, lahko na našem dogodku aktivno sodelujejo, tako na konferenci, kot na
veleslalomski tekmi in druženju po njej.
Za kakršna koli vprašanja, smo vam v Sekretariatu SOS zmeraj na voljo!

AKTUALNI RAZPISI
MKGP OBJAVLJA DVA NOVA RAZPISA
 Obnova in razvoj vasi
Javni razpis bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo odprt od 7. 1. do vključno 25. 2. 2012 do 24.
ure. Vse prispele vloge se bo po zaprtju razpisa točkovalo. Med vlogami, ki bodo presegle
vstopno mejo točk, se bodo izbrale tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe
sredstev za posamezen javni razpis. V okviru javnega razpisa bo na voljo 6 milijonov evrov.
Najnižji znesek javne pomoči znaša 10.000 evrov na vlogo, skupna vrednost naložbe pa ne
sme preseči 500.000 evrov (brez DDV). Upravičenec lahko v celotnem programskem obdobju
2007–2013 iz naslova tega ukrepa pridobi do vključno 750.000 evrov pomoči. Objava razpisa
v >>>ULRS 1/2012
 Ohranjanje in izboljševanje dediščine podeželja
Javni razpis bo zaprtega tipa, kar pomeni, da bo odprt od 7. 1. do vključno 25. 2. 2012 do 24.
ure. Vse prispele vloge se bo po zaprtju razpisa točkovalo. Med vlogami, ki bodo presegle
vstopno mejo točk, se bodo izbrale tiste, ki bodo dosegle višje število točk, do porabe
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sredstev za posamezen javni razpis. V okviru javnega razpisa bo na voljo 3 milijone evrov.
Najnižji znesek javne pomoči znaša 3.000 evrov na vlogo, skupna vrednost naložbe pa ne
sme preseči 300.000 evrov (brez DDV). Sredstva za fizične in pravne osebe zasebnega prava
se bodo dodeljevale po pravilu »de minimis«. Podpore v tem javnem razpisu se bodo
dodeljevale za obnovo nepremične kulturne dediščine na podeželju, ki je spomenik,
spomeniško območje ali registrirana nepremična dediščina, muzeje na prostem, prostore za
postavitev stalnih zbirk etnološke dediščine ter ureditev in izgradnjo tematskih poti. Objava
razpisa v >>>ULRS 1/2012

DRUGI AKTUALNI RAZPISI
Nekatere nove razpise, kot je pridobivanje nepovratnih sredstev za gradnjo in rekonstrukcijo
gozdnih cest, nakup mehanizacije ter opreme za sečnjo in spravilo lesa za pravne in fizične
osebe. (subvencija znaša 50 % ali 60 %), 30-40 % nepovratnih sredstev za sofinanciranje
vgradnje kotlovskih naprav za lesno biomaso (KNLB 3), daljinsko ogrevanje na lesno
biomaso - DOLB 3 ali do 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave, lahko najdete v
razpisni dokumentaciji.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
12.01. / IZPOLNJEVANJE PRIJAVNIC ZA PROGRAM EVROPA ZA
DRŽAVLJANE
Informacijska točka programa Evropa za državljane vas vabi, da se v četrtek, 12. januarja
2012, v informacijskem središču Centra Evropa (Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana) udeležite
brezplačnih delavnic za izpolnjevanje prijavnic v okviru programa Evropa za državljane.
Prvi sklop delavnic bo potekal od 09.30 do 11.30, drugi sklop pa od 12.30 do 14.30.
Podrobnosti o delavnicah lahko preberete tudi tukaj.
Udeležbo lahko sporočite do petka, 6. januarja 2012, na e-naslov info@ezd.si (prijav preko
telefona ne sprejemamo). Ob prijavi jasno navedite, za katero delavnico se prijavljate.
Udeležba na delavnici je brezplačna.

NOVICE DRUGIH
OSNUTEK ROKOVNIKA ZA IZVEDBO NADOMESTNIH VOLITEV
ŽUPANA
Strokovna služba Državne volilne komisije je pripravila osnutek rokovnika za izvedbo
nadomestnih volitev župana. Rokovnik je pripravljen za tiste občine, kjer je za prvi dan, ko
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pričnejo teči volilna opravila, določen 07.01.2012, volitve pa bodo izvedene v nedeljo,
11.03.2012. V Mestni občini Ljubljana morajo rokovnik prilagoditi dnevu izvedbe volitev, to
je 25.03.2012. Rokovnik sprejmejo občinske oz. mestne volilne komisije.

VESTNIK KPK
Na tem mestu lahko najdete deseto številko Vestnika KPK, v katerem vas Komisija ponovno
obvešča o preteklih in prihajajočih aktualnih dogodkih in aktivnostih Komisije za
preprečevanje korupcije, tokratna osrednja tema pa je povolilno obarvana, saj predstavlja
institute Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, pomembne zaradi izpolnjevanja
zakonskih obveznosti funkcionarjev ob prenehanju in nastopu funkcije.

MEDNARODNE NOVICE SOS
DRUGI IZVOD ELEKTRONSKEGA ČASOPISA PRI P ROJEKTU MEDEEA
Skupnost občin Slovenije je s projektnimi partnerji pripravila drugo številka elektronskega
časopisa. V navedeni številki lahko nadete opis prve konference, ki je bila v okviru projekta
organizirana v mesecu novembru na Kreti, pregledate lahko predstavitve dveh občin od
vsakega partnerja, ki sodelujejo v projektu, kot tudi aktualne novice v povezavi s konvencijo
županov. Elektronske novice si lahko preberete tukaj. (MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
ZA VEČ BESEDE PRI OB LIKOVANJU EVRO PSKE POLITIKE
Evropska komisija daje od 1. januarja državljankam in državljanom, podjetjem in nevladnim
organizacijam za pripombe o načrtih za nove politike in zakonodajo na voljo vsaj 12 tednov,
medtem ko so jih prej imeli le osem. To jim bo omogočalo, da bodo lažje sodelovali pri
oblikovanju politike EU že v zgodnji fazi. Komisija je prav tako uvedla tudi storitev
samodejnega obveščanja o prihodnjih pobudah: organizacije, ki se bodo vpisale v Register za
preglednost, se lahko prijavijo na to storitev in tako pridobijo informacije o časovnih načrtih
za nove pobude na svojih interesnih področjih leto pred njihovim sprejetjem.
Komisija upa, da bo s podaljšanim obdobjem posvetovanja in novo storitvijo samodejnega
obveščanja k sodelovanju v njenih posvetovanjih privabila zlasti tiste skupine, ki do zdaj niso
bile zadostno zastopane. Zveze malih in srednjih podjetij bodo imele na primer zdaj več časa,
da se bodo organizirale in se posvetovale s svojimi člani, kako bi lahko novi predlog politike
vplival na mala podjetja. Glej javna posvetovanja in tudi prihodnje pobude Komisije. (Vir:
obvestila za javnost EU, jv)
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EVROBANKOVCI IN -KOVANCI: DESET LET P OZNEJE
1. januar 2002 je zaznamovala uvedba evrobankovcev in -kovancev v Evropski uniji, kar je
pomenilo začetek še nikoli videnega usklajevanja monetarnih politik in tesnejšega
sodelovanja med državami območja evra. Medtem ko sta evro ter ekonomska in monetarna
unija zagotovila trdno podlago za gospodarski napredek, sta bančna kriza leta 2008 in njene
posledice postavila sistem pred težko preizkušnjo. Pokazalo se je, da je uspeh evra odvisen
od zdravih in vzdržnih javnih financ ter trdnih makroekonomskih politik. Podlaga za
oživitev gospodarstva že obstaja z nedavno okrepljenimi pravili EU o gospodarskem
upravljanju in nadzoru. Nadalje ga utrjuje „fiskalni pakt“, o katerem so se dogovorili
voditelji EU, da bi dosegli proračunsko disciplino ter okrepljeno usklajevanje in upravljanje
ekonomskih politik v območju evra. Pakt za stabilnost in rast je bil pravkar okrepljen s
„šesterčkom“, paketom pravil, ki je v EU začel veljati 13. Decembra 2011. Ti novi instrumenti
bodo bolj kot kadar koli prej pomagali zagotoviti, da se vsi držijo skupaj dogovorjenih
pravil, ter bodo zato znatno prispevali k stabilizaciji gospodarstva EU in preprečitvi
ponovitve krize. Ta zbirka orodij vključuje fiskalna pravila in novi poudarek na zmanjšanju
visoke ravni dolga, podpirata pa jo verodostojen mehanizem sankcij ter učinkovit okvir za
preprečevanje obsežnejših makroekonomskih neravnovesij in njihovo reševanje.

Več

informacij: MEMO/11/945. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)

PRVIH 6 MESECEV BO E U PREDSEDOVALA DANSKA
1. januarja 2012 je predsedovanje Svetu Evropske unije prevzela Danska. V času
predsedovanja si bo prizadevala znova združiti in utrditi Evropsko unijo, ki se spopada s
precejšnjimi izzivi.
Razmere, v katerih Danska stopa na čelo Evropske unije, niso nič kaj rožnate. Vso pozornost
bo namenila temu, da v sodelovanju s preostalimi državami EU in evropskimi institucijami
izvleče Evropsko unijo iz krize in jo usmeri na pot gospodarske rasti. Danska vlada si je za
prednostne naloge postavila finance, gospodarstvo, okolje in varnost.
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