ČESTITAMO
OB OBČINSKEM PRAZNIKU ISKRENO ČESTITAMO OBČINAM BRDA,
PODLEHNIK, KRŠKO, SVETA TROJICA, VELIKA POLANA IN VELIKE LAŠČE.

Sekretariat SOS

NAPOVEDNIK
06.06

SRE

Redna letna skupščina SOS Vabilo, prijavnica

07.06

ČET

Seja komisije za e-poslovanje SOS
Predstavitev DM za občine pomurske in štajerske regije Vabilo in
prijavnica
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NOVIČKE SOS
REVIZIJA POSLOVANJA ZA ZAKONITO DELOVANJE OBČINE
Skupnost občin Slovenije je pričela s projektom dodatnih storitev na področju izvedbe notranje revizije
občin in drugih neposrednih in posrednih uporabnikov občinskega proračuna. Slednje bo v imenu
SOS občinam članicam nudila skupina preizkušenih državnih revizorjev in državna notranja
revizorka, magistrica davčnega prava. Skupina revizorjev ima dolgoletne izkušnje s področja revizije
poslovanja, vsak izmed njih pa ima najmanj 3 leta praktičnih izkušenj z delom na občini, v podjetju
katerega ustanoviteljica ali soustanoviteljica je občina ali v javnem zavodu, katerega ustanoviteljica ali
soustanoviteljica je občina. Vodja revizijske skupine je magistrica pravnih znanosti s področja
davčnega prava, Metka Cerar, ki ima revizorski naziv: Preizkušena državna revizorka, državna
revizorka in državna notranja revizorka. Je tudi sodna izvedenka ekonomske stroke, predavateljica
javnih naročil in soavtorica priročnika »Pojmovnik javnih financ«. Ima 16 let delovnih izkušenj v javni
upravi in 8 let delovnih izkušenj kot revizor. Za več informacij in ponudbo se lahko obrnete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

KOMISIJA ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ PODEŽELJA
Včeraj, 31.5.2012 je v prostorih MO Maribor potekala druga seja Komisije za kmetijstvo in razvoj
podeželja SOS. Osrednja točka dnevnega reda je bil predlog Zakona o varstvu živali, ki je s strani
Veterinarske uprave RS bil posredovan v medresorsko obravnavo. Komisija je k predlogu oblikovala
stališča in pripombe, ki se nanašajo na pravico občine do vpogleda v centralni register psov v
povezavi z določanjem oziroma pobiranjem občinske takse. Predlagana je bila tudi dopolnitev
definicije »prostoživeče mačke«, saj so tukaj mnenja deljena. Pod točko razno so članice in člani
obravnavali še ukrepe za razvoj podeželja prihajajoče finančne perspektive, kakor tudi pobudo, da
sofinanciranja komasacij s strani države v naslednji perspektivi ostanejo na enakem nivoju. (jt)

SREČANJE Z DRŽAVNO SEKRETARKO MINISTRSTVA ZA ZDRAVJE
Delegacija Skupnosti občin Slovenije se je v četrtek, 31. maja sestala z državno sekretarko Ministrstva
za zdravje, Brigito Čokl. Na sestanku je bilo s strani skupnosti izpostavljeno nekaj za občine
problemskih zadev – problematika obstoječe zdravstvene mreže, neobstoj kriterijev za podeljevanje
koncesij, pomanjkanje zdravnikov v ruralnih okoljih, sestave svetov v javnih zavodih, urejanje mrliško
pregledne službe,…Prav tako pa smo državno sekretarko, ko je povedala, da bo ministrstvo odprlo
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ponovno opozorili, da je skrajni čas, da
določila zakona, ki določajo, da je občina plačnik za obvezno zdravstveno zavarovanje za nekatere
kategorije prebivalstva v osnovi potrebno spremeniti tako, da se ta obveznost prenese na zdravstveno
zavarovalnico ali centre za socialno delo. Opozorili smo, da se sedaj z zadevo ukvarjajo tri institucije –
občine, zavarovalnica, centri za socialno delo – in, da gre za absolutno nepotrebno administriranje.
Prav tako pa smo opozorili na to, da je popolnoma nesprejemljivo, da se zneski za obvezno
zdravstveno zavarovanje razlikujejo glede na to, kdo je plačnik, občina ali posameznik. Državna
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sekretarka je predstavila načrte dela ministrstva za ta mandat ter pričakovanje po dobrem sodelovanje
obeh ravni. (jv)

UPRAVLJAVSKA SPOSOBNOST SLOVENSKIH OBČIN
V četrtek 31. maja je bil na Slovenskih politoloških dnevih organiziran seminar: Upravljavska
sposobnost slovenskih občin, kjer so raziskovalci Fakultete za družbene vede predstavili petleten
projekt s področja vodenja, upravljanja in upravljavske sposobnosti slovenskih občin ter predstavili
prve rezultate raziskave na to temo. Predstavljeni rezultati so bili na nekaterih področjih izjemno
zanimivi ter so dober pokazatelj organiziranja, delovanja ter pričakovanj številnih občin v Sloveniji. V
začetku oktobra bo v Ljubljani potekal drugi del seminarja ter natančnejša predstavitev rezultatov. (jv)

SESTANEK Z DRŽAVNO SEKRETARKO MGRT
Danes, dne 1.6.2012 je v prostorih ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo potekal sestanek z
državno sekretarko Moniko Kirbiš Rojs, predsednico delovne skupine za črpanje evropskih sredstev
pri SOS in njenim koordinatorjem z namenom se dogovoriti o načinu sodelovanja za pripravo novih
operativnih programov za naslednjo finančno perspektivo 2014-2020. Državno sekretarko smo
povprašali tudi o namenih ministrstva glede razpisov za energetsko sanacijo stavb in izvedeli, da je
razpis trenutno v zadnji fazi priprave in vsebuje segment bolnic in osnovnih šol. V kolikor bi občine
želele črpati sredstva za obnovo drugih občinskih poslopij vas prosimo, da nas o tem obvestite – v ta
namen vam bomo v ponedeljek, 4.6.2012 posredovali vprašalnik, na podlagi katerega bomo
ministrstvu sporočili dejanske potrebe občin. (bh, mm)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OBJAVLJEN ZUJF
Obveščamo vas, da je v Uradnem listu RS št. 40 z dne 30.5.2012 bil objavljen Zakon o uravnoteženju
javnih financ. Veljati začne naslednji dan po objavi, to je 31.5.2012. Besedilo Uradnega lista RS - Uradni
list št. 40.

JAVNA RAZPRAVA O NACIONALNEM SOCIALNEM POROČILU 2012
Obveščamo vas, da je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve odprlo javno razpravo o
nacionalnem socialnem poročilu 2012 z objavo poročila na spletni strani in pozivu k sodelovanju.
Vljudno

vabljeni

k

pripravi

komentarjev

in

pripomb

do

6.

junija

2012

na

naslov

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILA GLEDE ZDRAVSTVENEGA ZAVAROVANJA OBČANOV
Glede na to, da se je na sekretariat SOS v preteklem času obrnilo precejšno število občin z odprtimi
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vprašanji glede ZUPJS - predvsem na področju zdravstvenega zavarovanja občanov, smo zaprosili
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve za dodatna pojasnila glede predmetne problematike.
Sklop novih odgovorov in nekaj starejših, do katerih lahko dostopate s klikom na povezave:
- usklajeno delovanje pristojnih organov
- izvajanje OZZ v prehodnem obdobju
- vpogled v aplikacijo, izdaja zahtevkov in REK obrazcev
- ZIU glede ZZO

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
06.06. / REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Redna letna skupščina SOS bo potekala v sredo, 06.06.2012, s pričetkom ob 09.30, v Celjskem domu.
Po koncu skupščine, predvideno s pričetkom ob 12.00 uri bo potekala panelna razprava z naslovom
»KAKŠNE OBČINE IMAMO IN KAKŠNE POTREBUJEMO«, kjer bo sodeloval pristojni minister ter
strokovnjaki s področja lokalne samouprave in seveda župani. Vabilo in prijavnica

07.06. 7 SEJA KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE PRI SOS
4. sestanek Komisije za e – poslovanje, bo potekal v četrtek, 7. junija 2012 ob 10.00 uri v sejni sobi
Direktorata za informacijsko družbo, Kotnikova 19/a Ljubljana. Vljudno vas prosimo, da prisotnost
oziroma morebitno odsotnost obvezno sporočite na e-mail naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si ali po
telefonu 02 234 15 00 najkasneje do torka, 5. junija 2012 do 12.00 ure. Vstop v prostore Direktorata za
informacijsko družbo je možen samo po predhodni najavi in z osebnim dokumentom!

07.06. / PREDSTAVITEV DISTRIBUCIJSKEGA MODULA ZA PODRAVSKO
IN POMURSKO REGIJO
Skladno z dogovorom na skupnem sestanku seje komisij za predšolsko vzgojo in šolstvo ter socialo in
zdravstvo pri SOS 15. marca 2012 vam sporočamo, da bo služba za informatiko Ministrstva za delo,
družino in socialne zadeve predstavila delovanje distribucijskega modula za občine. Predstavitev bo
potekala v četrtek, 7. junija 2012, v sejni sobi Rudolfa Maistra na MO Maribor, Ulica heroja Staneta
1, 2000 Maribor, s pričetkom ob 10.00 uri. Registracija udeležencev bo potekala ob 9.30 uri. Ker smo
prostorsko omejeni na 50 mest vas vljudno naprošamo, da se predhodno prijavite na naslov
metka@skupnostobcin.si s prijavnico ali preko telefaks na 02 234 15 03. Predstavitev je brezplačna.
Delavnice bodo potekale regijsko, v tem primeru za podravsko in pomursko regijo! Za ostale občine
bomo organizirali še več regijskih predstavitev.
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12.06. / SOS ZA ENERGETSKE PROJEKTE OBČIN
Skupnost občin Slovenije vas v okviru projekta Covenant CapaCITY in v
sodelovanju s podjetjema Actum d.o.o. in Alianta d.o.o. vljudno vabi na
informativni dogodek z delavnico z naslovom SOS za energetske projekte
občin, ki bo v torek, 12. 6. 2012, od 9.00 do 13. ure v Avstrija trend Hotelu,
Dvorana Horus, Dunajska 154 v Ljubljani.
Osrednji temi informativnega dogodka z delavnico bosta: možnosti sofinanciranja izvedbe
investicijskih projektov za izboljšanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v
okviru programa ELENA ter možnost priprave regijskih
(medobčinskih)

Trajnostnih

energetskih

akcijskih

načrtov

(SEAP). Udeležba je brezplačna, prijavite pa se lahko s
prijavnico, ki jo pošljete na naslov metka@skupnostobcin.si.

14.06. / POSVET SOS-UREDBA O UPRAVNEM POSLOVANJU
Skupnost občin Slovenije vas vabi na delovni posvet, na katerem vam bo podan potreben sklop znanja
in uporabnih informacij iz Uredbe o upravnem poslovanju občin. Predavanje bo temeljilo na
primerih iz prakse, predaval pa bo dr. Vladimir Žumer iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo.
Posvet bo v četrtek, 14.06.2012 od 10. do 13. ure v prostorih Knjižnice v Domžalah (Cesta talcev 4, 1230
Domžale)- parkiranje je brezplačno.
Prijave sprejemamo na fax: 02/ 234 15 03 ali po elektronski pošti na metka@skupnostobcin.si,
najkasneje do 12.6.2012. Predavanje bo izvedeno v primeru zadostnih prijav. Delovnega posveta ne
bomo ponavljali.

15.06 / PRIPRAVA PROJEKTNIH PREDLOGOV V PODČETRTKU
Skupnost občin Slovenije in Udruga gradova u Republici Hrvatskoj izvajata v letošnjem letu projekt
LOCPART – promocija in ustvarjanje novih partnerstev med občinami. Uvodna konferenca projekta je
bila izvedena januarja v Mariboru. V okviru projekta pa v nadaljevanju organiziramo delavnico za
pripravo konkretnih projektnih predlogov za prijavo na razpis programa Evropa za državljane.
Delavnica bo potekala v Podčetrtku (Terme Olimia - Wellness hotel Sotelia), 15. junija. V okviru
proračuna projekta so zagotovljena sredstva za 10 udeležencev iz vsake države za eno nočitev. Na
delavnici lahko sodeluje več predstavnikov iste občine. V primeru večjega povpraševanja od 10 oseb
(velja samo za nočitve) bomo upoštevali prvih 10 prijavljenih (časovno). Št. udeležencev na sami
delavnici ni omejeno. VABILO S PROGRAMOM IN PRIJAVNICO
Vljudno vas prosimo, da vprašalnik ne glede na udeležbo na delavnici 5. junija izpolnjenega čim prej
pošljete na info@skupnostobcin.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
04.06. / INFORMATIKA V MESTIH
Vabimo vas na mednarodno konferenco namenjeno informatiki v mestih, ki bo od 4. do 6. junija na
Dunaju. Velika, srednja in mala mesta – vsa se srečujejo z enakimi izzivi: Proračuni so tesni, občani želijo
sodelovati v procesih odločanja, zahtevajo boljše storitve in nova delovna mesta. Lokalna podjetja je prizadela
gospodarska kriza in potencial za rast pričakujejo v javnem sektorju. Kako se lahko lokalne skupnosti s podporo
svojih IT oddelkov odzovejo na te izzive?
MCE Konferenca 2012 se osredotoča na to vprašanje, in razpravlja o tej temi v luči inovativnih informacijskih in
komunikacijskih tehnologij. Slogan konference MCE je "Upravlja Mesta prihodnosti - IT?"
Pomembne teme konference so: odprta vlada, odprti podatki, socialna omrežja, računalništvo v oblaku in
pametna mesta. Različni strokovnjaki in menedžerji s področja IT iz avstrijskih in evropskih mest bodo na
konferenci izmenjali izkušnje in razpravljali na interaktivnih delavnicah. Dva večerna dogodka bosta
udeležencem ponudila možnosti mednarodnega mreženja in navezovanja medsebojnih stikov v sproščenem
vzdušju.
Kotizacija, ki zajema gradiva, kosila & napitke, večerne dogodke in simultano prevajanje (samo
angleško in nemško) znaša 400 € za posamezne udeležence iz javnega sektorja. Iz SOS smo
kontaktirali organizatorja in se dogovorili za večji popust, kot je objavljen na spletu. Zagotovili so nam
vsaj 20 % popust za prijavo več udeležencev, ki pa je lahko ob večjem številu prijavljenih večji. Cene
hotelov, ki jih priporoča organizator se gibajo od 90 do 200 €. Uradni jezik konference je angleščina.
Več o konferenci: http://www.majorcities.eu/conferences/2012-vienna
V kolikor nam sporočite vaš morebitni interes za udeležbo (na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si),
vam s strani SOS lahko pomagamo pri nižji kotizaciji, morda tudi organizaciji prevoza. Odvisno od
števila zainteresiranih.

04.06. / TRAJNOSTNO NAČRTOVANJE MOBILNOSTI ZA USPEŠNE
LOKALNE SKUPNOSTI
Celostno urejen promet ne pomeni zgolj bolje izkoriščene prometne infrastrukture, nižjih stroškov za
mobilnost v proračunih občine, podjetij in gospodinjstev, manjših zastojev, bolj učinkovitih naložb,
večjega zadovoljstva in manjšega onesnaženja. Strateška obravnava prometa prinaša objektivno
merljivo izboljšanje kakovosti bivanja prebivalcev in povečanje možnosti občine za uspešen razvoj.
Vljudno vas vabimo, da se udeležite delavnice Trajnostno načrtovanje mobilnosti za uspešne lokalne
skupnosti, ki bo potekala v ponedeljek, 4. junija 2012, v veliki sejni dvorani Mestne hiše MOL, Mestni
trg 1, Ljubljana. >>> program konference
Delavnico organizirajo Ministrstvo RS za infrastrukturo in prostor, Mestna občina Ljubljana,
Urbanistični inštitut RS in partnerji projektov CIVITAS Elan, Eltis Plus ter IJPP, namenjena pa je
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izmenjavi praktičnih znanj za boljšo načrtovalsko prakso na področju prometa v slovenskih občinah.
Število udeležencev je omejeno, zato vas prosimo, da svojo udeležbo prijavite najkasneje do 30. maja
2012.

Podrobnejše

informacije:

Mojca

Balant,

UIRS,

01

420

13

19,

mojca.balant@uirs.si,

www.trajnostnamobilnost.si.

05.06. / PREDSTAVITEV RAZISKAVE SARTRE
Vabimo vas na posvet občinskih SPV in predstavitev rezultatov mednarodne raziskave SARTRE, ki bo
5. junija 2012, v Državnem Svetu v Ljubljani (Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana). Rok za prijave je petek,
1. junij 2012. Prosimo, da prijavnice pošljete do roka na naslov barbara.weber@avp-rs.si.

06.06. / PRIHODNOST KOHEZIJSKE POLITIKE EU
Vljudno vas vabimo na srečanje, na katerem bosta Evropska komisija in Ministrstvo za gospodarski
razvoj in tehnologijo spregovorila o prihodnosti kohezijske politike Evropske unije za obdobje 20142020. Srečanje bo v sredo, 6. junija 2012, med 13.30 in 16.30 v Centru Evropa na Dalmatinovi 4 v
Ljubljani. V imenu Evropske komisije bosta kohezijsko politiko Evropske unije za obdobje 2014-2020
predstavila g. David Sweet iz Generalnega direktorata za regionalno politiko in g. Jader Cane iz
Generalnega direktorata za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje pri Evropski komisiji. V
imenu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo pa bo na srečanju sodeloval g. Matija Vilfan iz
Direktorata za evropsko kohezijsko politiko. Število sedežev je omejeno, zato vas vljudno prosimo, da
udeležbo potrdite najkasneje do petka, 1. junija 2012, na elektronski naslov: Tanja.Kurnik@gov.si.

12.06. / INFORMATIVNI DAN LIFE +
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje tudi letos organizira informativni dan za prijavitelje projektnih
prijav za sofinanciranje projektov iz programa "LIFE+ 2012", in sicer v torek, 12. junija 2012. Prvi sklop
informativnega dne (od 8:30 do 11:30) je namenjen tistim, ki programa LIFE+ še ne poznajo, drugi
sklop (od 12:00 do 14:00) pa potencialnim prijaviteljem, ki že razmišljajo o predložitvi vloge na razpis
LIFE+. vabilo

15.06. / SREČANJE MKO Z ŽUPANJAMI IN ŽUPANI
Vabimo vas, da se udeležite srečanja MKO z županjami in župani ter predstavniki slovenskih občin, ki
bo dne 15.6.2012 s pričetkom ob 9.00 uri v veliki dvorani celjskega doma, Krekov trg 3, Celje. Več o
tem tukaj.

18.06. / SLOVENSKO - KITAJSKA INVESTICIJSKA IN POSLOVNA
KONFERENCA
V času od 18. do 20. junija 2012 organizira JAPTI investicijsko in poslovno konferenco ter obisk
delegacije

potencialnih

kitajskih

investitorjev

in

poslovnežev

v

slovenska

podjetja.

Slovensko - kitajska investicijska in poslovna konferenca bo potekala na tematiko prenosa znanja in

25.5.2012 – 1.6.2012

7

TN št. 21

tehnologij v proizvodnjo – industrijo. Na obisk v Slovenijo prihajajo kitajski poslovneži, ki so ob
obisku slovenskih podjetij konec marca 2012 na Kitajskem, izkazali interes za sodelovanje s
slovenskimi podjetji. V času obiska bodo organizirana bilateralna srečanja slovenskih in kitajskih
poslovnežev ter obiski kitajskih poslovnežev v slovenskih podjetjih.
Poslovna konferenca in bilateralni razgovori udeležencev bodo potekali od 18. do 20. junija 2012, v
Grand hotelu Bernardin, Portorož. >>>> okvirni program konference
Prosimo, da svoj interes za udeležbo na slovensko - kitajski investicijski in poslovni konferenci
potrdite preko elektronske prijavnice najkasneje do petka, 1. junija 2012. Po uspešno opravljenih
prijavi, boste prejeli potrditev na vaš e-mail naslov. Vabimo vas, da si rezervirate čas, izkoristite
potenciale, in se udeležite poslovnega dogodka! Kotizacije ni. Za dodatne informacije se lahko
obrnete na gospo Tanjo Drobnič, vodjo Oddelka za internacionalizacijo na JAPTI, tel. 01 5891 894 ali
na e-naslov tanja.drobnic@japti.si.

16. REDNA SEJA VLADE, 31.05.2012
PAKET UKREPOV ZA SPODBUJANJE GOSPODARSTVA
Vlada RS je na redni seji sprejela Program ukrepov za spodbujanje gospodarstva in ministrstva
zadolžila, da potrebne ukrepe izvedejo do vključno julija 2012.
Vlada Republike Slovenije si je za enega izmed najpomembnejših ciljev v mandatu zadala
uravnoteženje

javnih

financ

in

s

tem

zagotovitev

stabilnega

in

vzdržnega

domačega

makroekonomskega okolja.
Začetni ukrepi so bili usmerjeni predvsem v uravnavanje odhodkovne strani proračuna RS. Za
uravnoteženje javnih financ je treba vplivati tudi na prihodke v proračunu, zato je Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo RS skupaj z ostalimi ministrskimi resorji pripravilo Paket ukrepov
za spodbujanje gospodarstva, ki bodo dodatno spodbudili gospodarsko aktivnost.
Do julija je predvidena sprememba šestnajstih zakonov, ki bodo zajemali 75 ukrepov za spodbujanje
gospodarske rasti, vključno z odpravo administrativnih ovir in finančnih razbremenitev. Za oživitev
gospodarske aktivnosti bo Vlada RS z javnimi razpisi dodatno namenila 377,5 milijonov evrov, od
tega 148,5 milijonov za subvencije, 50 milijonov za garancije in 179 milijonov prek izvajanja javnih
investicij. Paket zajema tudi ukrepe za blažitev kreditnega krča in ugodnejšega financiranja
slovenskega gospodarstva. (Vir: Vlada RS)

NOVELA ZAKONA O CESTAH
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah in ga
poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo in sprejem po nujnem zakonodajnem
postopku.
Novela zakona o cestah je prvenstveno namenjena implementaciji Direktive 2010/40/EU o okviru za
uvajanje inteligentnih prometnih sistemov (ITS) v cestnem prometu in za njihove vmesnike do drugih
vrst prevoza. Ker je bil rok za prenos določb Direktive v slovenski pravni red prekoračen, vlada
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predlaga Državnemu zboru obravnavo predloga novele zakona po nujnem zakonodajnem postopku.
(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.
Spremembe uredbe se nanašajo na 12. člen uredbe, kjer je predlagano, da se zmanjšanje osnovnih plač
po tej uredbi odpravi z uveljavitvijo ZUJF, ko se bo začela uporabljati za 8% znižana plačna lestvica.
V nadaljevanju je predlagano, da se od 1.1.2014 dalje vrednosti podrobnejših kriterijev za posamezen
tip osebe javnega prava preverjajo vsako leto na stanje 1. septembra, pri čemer se, skladno z
metodologijo iz 6. člena uredbe, izvedejo morebitne nove uvrstitve delovnih mest direktorjev (višje ali
nižje), ki pričnejo veljati s 1. novembrom istega leta. Od 1.1.2014 dalje pa se vsako leto na stanje 1.
septembra preverjajo tudi uvrstitve delovnih mest iz Priloge I uredbe, pri čemer morebitne nove
uvrstitve delovnih mest direktorjev pričnejo veljati prav tako s 1. novembrom istega leta (Vir: Vlada
RS)

SPREMEMBE DELOVNE USPEŠNOSTI PRI PRODAJI BLAGA IN
STORITEV
Vlada RS Slovenije je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu.
Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu določa zgornji obseg sredstev, ki se lahko uporabi za plačilo delovne uspešnosti iz
naslova prodaje blaga in storitev na trgu v višini 50 odstotkov dosežene razlike med prihodki in
odhodki od prodaje blaga in storitev na trgu in pooblašča pristojne ministre, da uskladijo pravilnike,
ki so bili izdani na podlagi prvega odstavka 3. člena Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova prodaje
blaga in storitev na trgu s to uredbo. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE POVRAČIL STROŠKOV V ZVEZI Z DELOM
Vlada RS je izdala Uredbo o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z
dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih.
Zakon za uravnoteženje javnih financ (ZUJF), ki je bil sprejet v Državnem zboru RS dne 11. 5. 2012, na
novo celostno ureja področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela za celotni javni sektor, pri
čemer pa zakon ne ureja prenehanja veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela
javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih.
Z reprezentativnimi sindikati javnega sektorja je vlada dne 18.05.2012 podpisala aneks h Kolektivni
pogodbi za negospodarske dejavnosti (KPND) in anekse k obstoječim kolektivnim pogodbam
dejavnosti in poklicev, ki urejajo tudi področje povračila stroškov prevoza na delo in z dela. Ne glede
na dejstvo, da je to urejeno sedaj v posameznih kolektivnih pogodbah dejavnosti oziroma poklicev, pa
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je urejena enotno za ves javni sektor. Ker je bil sklenjen tudi aneks h KPND, ki področje povračila
stroškov prevoza na delo in z dela ureja za zaposlene, za katere je do sedaj to področje urejala Uredba
o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih
organih, je treba določiti prenehanje veljavnosti te uredbe. (Vir: Vlada RS)

SPREMEMBE UREDBE O STVARNEM PREMOŽENJU DRŽAVE IN
SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
Vlada RS je izdala Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
Predmet Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stvarnem premoženju države in
samoupravnih lokalnih skupnosti je izključno ureditev vsebine načrtov ravnanja s stvarnim
premoženjem države za leto 2012, zajete v Odloku o ravnanju s stvarnim premoženjem države in
samoupravnih lokalnih skupnosti.
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti
2011 in 2012 je namreč zagotovil sedanjim upravljavcem pravno podlago ravnanja z nepremičnim
premoženjem, ki bi na podlagi Zakona o Javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije moralo
preiti v last sklada. Ravnanje z nepremičnim premoženjem države je na podlagi določb Zakona o
stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS) možno le pod pogojem,
da je nepremično premoženje vključeno v veljavni načrt ravnanja za tekoče leto, pri čemer pa
ZSPDSLS določa, da vsebino načrtov ravnanj z nepremičnim premoženjem predpiše vlada z uredbo.
(Vir: Vlada RS)

AKTUALNI RAZPISI
EVROPA ZA DRŽAVLJANE- ukrep 1.1
Cilj tega ukrepa so dejavnosti, ki vključujejo ali spodbujajo neposredne izmenjave med evropskimi
državljani prek njihovega sodelovanja v dejavnostih pobratenja mest. Projekt mora vključevati občine
iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Projekt mora imeti vsaj 25
mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Srečanje lahko traja največ 21 dni.
Dotacije za srečanja državljanov pobratenih mest so namenjene sofinanciranju organizacijskih
stroškov mesta gostitelja in potnih stroškov povabljenih udeležencev. Rok prijave: 1. 9. 2012.
Prijavitelji in partnerji morajo biti: mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Opomba: eno mesto (tj. mesto, ki ga zastopa njegova občina,
odbor za pobratenje ali nepridobitna organizacija) lahko prejme samo eno dotacijo na leto. Projekt
mora vključevati občine iz vsaj dveh sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Več o
tem najdete tukaj.
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EVROPA ZA DRŽAVLJANE - Ukrep 1.2
Ta ukrep podpira razvoj mrež, ustvarjenih na podlagi povezav med pobratenimi mesti, ki so
pomembne za zagotavljanje strukturiranega, intenzivnega in večstranskega sodelovanja med
občinami in prispevajo k čim večjemu učinku programa. Projekt mora predvideti vsaj tri dogodke.
Vključevati mora občine iz vsaj štirih sodelujočih držav, od katerih je vsaj ena država članica EU.
Projekt mora imeti vsaj 30 mednarodnih udeležencev, ki prihajajo iz povabljenih občin. Roka prijave je
1. 9. 2012. Na razpis se lahko prijavijo mesta/občine ali njihovi odbori za pobratenje ali mreže; druge
ravni lokalnih/regionalnih organov; zveze/združenja lokalnih organov ali druge nepridobitne
organizacije, ki zastopajo lokalne organe. Projekt mora vključevati občine iz vsaj štirih sodelujočih
držav, od katerih je vsaj ena država članica EU. Domača stran razpisa

JAPTI OBJAVIL RAZPIS ZA NOSILCE INVESTICIJSKIH PROJEKTOV
JAPT je objavil javni poziv za slovenska podjetja, občine, RRA-je in druge nosilce investicijskih
projektov ali produktov za udeležbo na slovensko - kitajski investicijski in poslovni konferenci junija v
Portorožu. Zainteresirane občine imajo možnost predstavitve svojih investicijskih projektov na
dogodku. Več o dogodku pa lahko preberete tukaj.

REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je odprlo Javni poziv za predložitev vlog za
sofinanciranje projektov iz naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi«, razvojne
prioritete »Razvoj regij«. Javni poziv je Ministrstvo objavilo v Uradnem listu RS (št. 34/2012). Za
obdobje 2012-2014 je na voljo 144.872.398,40 evrov nepovratnih sredstev, za katera lahko s projekti
kandidirajo samoupravne lokalne skupnosti. Nepovratna sredstva se bodo dodelila za sofinanciranje
projektov iz naslednjih vsebinskih področij: ekonomska in izobraževalna infrastruktura, okoljska
infrastruktura, razvoj urbanih naselij, javna infrastruktura v območjih s posebnimi varstvenimi režimi
in v turističnih območjih, socialna infrastruktura. Projekte bo delno financirala Evropska unija,
Evropski sklad za regionalni razvoj.

OKOLJSKI PROJEKT EVROPSKE KOMISIJE
Evropska komisija je osnovala projekt, ki bo povečal sodelovanje in podporo mestom pri razvoju in
implementaciji adaptacijskih strategij na klimatske spremembe. Mesta bi tako naj dobila priložnost
sodelovanja in izmenjav izkušen z mesti in občinami podobnega mišljenja. Povezale se bodo lahko
občine z veliko izkušnjami in tiste z manj izkušnjami. Tako se bo povečala pripravljenost na klimatske
spremembe, pospešila se bo izmenjava izkušenj, pridobilo pa se bo tudi orodja in usmeritve za občine
pri adaptaciji. To poletje (začetek junija) se boste lahko srečali s strokovnjaki za mestno adaptacijo na
enodnevnem seminarju v Alborgu (Danska). Mesta lahko sodelujejo tako, da izpolnijo vprašalnik
dosegljiv na http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=ASEC.
Več informacij o projektu EK je dosegljivih na http://eucities-adapt.eu/cms/.
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POVEČANJE ENERGIJSKE UČINKOVITOSTI V INDUSTRIJI,
STORITVENEM IN JAVNEM SEKTORJU
Nepovratna sredstva namenjena za energetsko učinkovito razsvetljavo, za sisteme koriščenja odpadne
toplote, za vgradnjo frekvenčnih pretvornikov, za napredne števce in energetsko učinkovite motorje.
30 % do 50 % sofinanciranje upravičenih stroškov. Višina investicije ni omejena. Prvi rok za prijavo je
6.6.2012. Več o razpisu boste izvedeli s klikom tukaj.

NAGRADA ŽUPANOM, KI SKRBIJO ZA VKLJUČEVANJ E ROMSKE
POPULACIJE
Obveščamo vas, da je na spletni strani Local Government Information Network objavljen razpis za
nominacijo županov, ki so aktivni na področju vključevanja romske populacije v Evropi. Z nazivom
bodo nagradili tiste župane, ki bodo s študijo primera iz svoje občine pokazali, da so s pomočjo
evropskih sredstev vključili romsko populacijo na področjih izobraževanja, zaposlitve, zdravstva,
prebivališč ali javnih služb. Vse kar je potrebno storiti je le izpolniti dokumentacijo oz. študijo
primera, ki jo najdete na spletni strani http://www.logincee.org/newsitem/6051. Rok za prijave je
15.6.2012. V primeru, da se boste prijavili vas naprošamo, da opis dobre prakse posredujete tudi na
info@skupnostobcin.si, saj smo tudi v Skupnosti vedno zainteresirani za vaše zgodbe o uspehu.

KREDITIRANJE OKOLJSKIH NALOŽB ZA OBČINE
Eko sklad poziva k prijavi za kreditiranje okoljskih naložb za občine, gospodarske družbe in druge
pravne osebe. Najvišji delež kredita je do 90 % priznanih stroškov naložbe. Minimalni znesek kredita
je 25.000 eur. Rok za prijavo je do 31.1.2013. Več o razpisu tukaj

SOFINANCIRANJE PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE
Objavljen je javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1 v okviru Operativnega programa razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007–2013, razvojne prioritete Trajnostna raba energije,
prednostne usmeritve Učinkovita raba električne energije. Do prijave je upravičena posamezna občina
ali občina, ki je v imenu ene ali več občin pooblaščena za nosilca investitorskih poslov, v primeru, da
je prijavljena operacija predmet financiranja dveh ali več občin. Prijavitelj postane upravičenec, ko je
podpisana pogodba o sofinanciranju. Do razpisa lahko najdete s klikom tukaj.

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
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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.

IZBOR KULTURNIH PROJEKTOV ZA DELOVANJE MREŽE
MULTIMEDIJSKIH CENTROV ZA LETO 2012
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti je razpisal sredstva za delovanje programa multimedijskih centrov v

vseh 12 statističnih regijah Slovenije in delovanje regijskih kulturnih centrov. Na razpis se lahko
prijavijo nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva, ustanove,
zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja kulture v Sloveniji, ki
izpolnjujejo razpisne pogoje. Najvišji zaprošeni znesek posameznega predlagatelja znaša 15.000 EUR.
Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70% celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta,
neprogramski stroški in stroški funkcionalne opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti
projekta. Prijave so mogoče še do 29.6.2012. >>> več o razpisu

FINANČNI INSTRUMENT ZA CIVILNO ZAŠČITO
Generalni direktorat Evropske komisije za humanitarno pomoč in civilno zaščito je objavil nov razpis
za zbiranje predlogov, tokrat za sofinanciranje vaj v okviru mehanizma civilne zaščite. S tem razpisom
Komisija podpira vaje za ciljne skupine, ki so usmerjene v izboljšanje odzivne sposobnosti in
posredovanje potrebnih praktičnih izkušenj ekipam; izboljšanje in preverjanje postopkov in določitev
istega jezika za koordinacijo intervencij civilne zaščite ter zmanjšanje odzivnega časa ob večjih
nesrečah; okrepitev operativnega sodelovanja med službami civilne zaščite držav udeleženk in
izmenjavo pridobljenih izkušenj. Na razpis se lahko prijavijo pravne osebe zasebnega ali javnega
prava iz držav članic EU, držav kandidatk, ki so podpisale memorandum o soglasju s Komisijo, in
Norveške, Islandije ter Lihtenštajna, ki izpolnjujejo razpisne pogoje. Delež financiranja je do 85%. Rok
prijave je 16.7.2012. Več s klikom tukaj.

SOFINANCIRANJE GASILSKE ZAŠČITNE IN REŠEVALNE OPREME
Ministrstvo za obrambo je razpisalo razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme za
obdobje od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Prijave so še mogoče do 29.6.2012. Namen razpisa je sofinanciranje
nabave določene gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska
društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 6. 2011 do 31. 5. 2012. Na

25.5.2012 – 1.6.2012

13

TN št. 21

razpisu lahko sodeluje prostovoljno gasilsko društvo neposredno ali pristojna gasilska zveza v imenu
posameznih gasilskih društev, za katere je bila oprema nabavljena. Več o razpisu ministrstva lahko
najdete v UL RS.

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

MEDNARODNE NOVICE SOS
SREČANJE DS ZA URBANISTIČNO PL ANIRANJE PRI NALAS
V Tirani bo med 19. in 20. junijem bo potekal sestanek DS za urbanistično planiranje pri NALAS. Član
DS je tudi predstavnik SOS, Izidor Jerala, ki bo s prisotnimi predstavniki občin JV Evrope delil
izkušnje slovenskih občin na področju urbanizma. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KAZNI ZA DELODAJALCE MIGRANTOV Z NEUREJENIM
STATUSOM,SLOVENIJA MORA UKREPATI
Nekatere države članice še vedno ne upoštevajo pravil EU o sankcijah in ukrepih zoper delodajalce, ki
izkoriščajo migrante z neurejenim statusom. Evropska komisija se je danes odločila za naslednji korak
v postopku za ugotavljanje kršitev ter izdala obrazložena mnenja, v katerih poziva Finsko,
Portugalsko in Slovenijo, naj svojo zakonodajo uskladijo z direktivo o sankcijah zoper delodajalce
(Direktiva 2009/52/ES), ki bi jo bilo treba začeti izvajati do 20. Julija 2011. Direktiva obravnava
delodajalce, ki izkoriščajo negotov položaj migrantov z neurejenim statusom in jih običajno
zaposlujejo za opravljanje slabo plačanih del v slabih delovnih pogojih. Poleg tega pa krepi pravice
posameznih migrantov, saj od delodajalcev zahteva, da izplačajo še neizplačane plače.
Finski in Portugalski je bil uradni opomin poslan 30. Septembra 2011, Sloveniji pa 10. oktobra 2011
(prvi korak v postopku za ugotavljanje kršitev). Vendar te tri države Komisije še vedno niso obvestile
o vseh potrebnih ukrepih za popoln prenos direktive. Zato se je Komisija odločila, da bo izdala
obrazložena mnenja, v katerih od njih uradno zahteva, naj uskladijo predpise s pravom EU. Na
obrazložena mnenja morajo odgovoriti v dveh mesecih. (Vir: Obvestilo za javnost EU, jv)
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DOKONČNA VZPOSTAVITEV SKUPNEGA EVROPSKEGA AZILNEGA
SISTEMA
Leta 2011 je 27 držav članic EU prejelo več kot 300 000 prošenj za azil, kar pomeni 16,2-odstotno
povečanje od leta 2010. Čeprav je to precej manj kot rekordnih 425 000 prošenj, prejetih leta 2001, pa
lahko povečan obseg azilnih tokov preseže sprejemne zmogljivosti nekaterih držav članic. Komisija je
danes predlagala izboljšanje splošne učinkovitosti sistema EURODAC, ki omogoča hitro in pravilno
določitev države članice, odgovorne za pregled prošnje za azil. Sistem EURODAC je sistem za
zbiranje prstnih odtisov prosilcev za azil, ki deluje od leta 2003 in je bistveni del skupnega evropskega
azilnega sistema EU. V predlogu so določeni jasni roki za prenos podatkov, zagotovljena je popolna
skladnost z najnovejšo azilno zakonodajo, zahteve za varstvo podatkov pa so izpolnjene v večji meri.
Prav tako je v njem predvidena možnost, da se nacionalni organi kazenskega pregona seznanijo s
podatki v podatkovni zbirki EURODAC za namene preprečevanja, odkrivanja in preiskovanja
terorističnih dejanj ter drugih hudih kaznivih dejanj, kot to zahtevajo države članice EU. (Vir:
Obvestilo za javnost EU, jv)

NASLEDNJI KORAKI ZA STABILNOST, RAST IN DELOVNA MESTA
Evropska komisija je sprejela sveženj priporočil za proračunske ukrepe in gospodarske reforme za
povečanje finančne stabilnosti, spodbujanje rasti in ustvarjanje delovnih mest v EU. Priporočila so
posebej prilagojena posameznim državam in razmeram v njih. Komisija je prav tako izdala priporočila
za območje evra kot celoto in predstavila vizijo za politične ukrepe na ravni EU, ki bi za uresničitev
ambiciozne dvotirne evropske pobude za rast morali spremljati nacionalne ukrepe. Objavila je tudi
ugotovitve dvanajstih podrobnih pregledov, ki so del postopka v zvezi z makroekonomskim
neravnotežjem, in Svetu EU predložila priporočila glede postopka v zvezi s čezmernim
primanjkljajem. Iz tega drugega svežnja letnih priporočil posameznim državam je mogoče razbrati več
ključnih sporočil. Države članice praviloma sprejemajo potrebne ukrepe za ponovno vzpostavitev
vzdržnosti javnih financ, vendar bi morala biti v nekaterih primerih konsolidacija bolj naklonjena
rasti. Brezposelnost je predvsem pri mladih velik problem. Čeprav za to ni hitre rešitve, bi bilo treba
takoj sprejeti ukrepe za povečanje produktivnosti in izboljšanje usklajevanja spretnosti in usposabljanj
s potrebami trga dela. Številne države članice so sredi pomembnih strukturnih reform, med katerimi
so tudi reforme trga dela. Te reforme spodbujajo konkurenčnost in odpravljajo makroekonomska
neravnotežja v Evropi. Vendar pa je za uresničitev potenciala rasti, zagotavljanje možnosti za razvoj
podjetij ter za izkoriščanje potenciala storitvenega in energetskega sektorja ter digitalnega
gospodarstva za ustvarjanje novih delovnih mest potrebno še odločnejše ukrepanje po vsej EU. (Vir:
Obvestilo za javnost EU, jv)
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