MISEL TEDNA
"Nagibam se k misli, da bi bilo zaradi stvari, ki se nam dogajajo zadnje čase, treba v
visokih, zlasti ekonomskih šolah predpisati zelo zahtevne izpite iz literature, filozofije in
evropske zgodovine."
Drago Jančar
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NOVIČKE SOS
NA URADU ZA TURIZEM UPOŠTEVALI PRIPOMBE SOS
Komisija za turizem in za to tematiko zainteresirane občine članice so intenzivno sodelovale
pri pripravi Strategije razvoja slovenskega turizma2012-2016. Posredovane pripombe in
predloge so predstavniki Urada za turizem podrobno preučili in v precej velikem obsegu
tudi upoštevali ter se nam zahvalili za posredovane pisne predloge k osnutku Strategije za
razvoj slovenskega turizma in za konstruktivno sodelovanje. (sk)

VZPOSTAVITEV EVIDENCE PROGRAMSKIH IN DRUGIH REŠITEV V
OBČINAH
Skupnost občin Slovenije želi vzpostaviti evidenco oz. pregled nad različnimi programskimi
rešitvami, ki jih pri svojem delu uporabljate v občinskih upravah na različnih področjih. Cilj
takšne evidence, ki do sedaj ne obstaja, nam ponuja možnosti za pomoč občinam pri
optimizaciji stroškov nabave in vzdrževanja, primerjave zadovoljstva z uporabo in
odzivnostjo ponudnikov, ki so lahko v primeru iskanja novih ponudnikov s strani kakšne
občine, koristno vodilo. Morda se odprejo možnosti za skupno javno naročilo licenc ali
razvoja nove aplikacije.
Da bi vam delo pri pripravi podatkov kar najbolj olajšali, smo v sodelovanju s članicami in
člani Komisije za e-poslovanje pri SOS pripravili vprašalnik. Prijazno vas prosimo, da ga
izpolnjenega vrnete do konca meseca februarja na sasa.kek@skupnostobcin.si. V kolikor se
vam pri izpolnjevanju porodijo kakršna koli vprašanja ali dvomi, nas brez zadržkov
kontaktirajte.

Kontaktna

oseba

sasa.kek@skupnostobcin.si. (sk)
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je

Saša

Kek,

tel.

02

234

15

00,

e-naslov:

POSLOVNA PARTNERSTVA SOS

Projekt

»Otroško igrišče v vsako slovensko vas«

Celoten projekt je objavljen na spletni strani Skupnosti
občin Slovenije (klikni na www.skupnostobcin.si)

ZAKONODAJNE NOVICE
OSNUTEK UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
OKOLJA ZARADI ODVAJANJA ODPADNIH VODA
V priponki vam pošiljamo Osnutek Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odvajanja odpadnih voda. Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete najkasneje do 14.03.2012,
na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O EMISIJI SNOVI IN TOPLOTE PRI ODVAJANJU
ODPADNIH VODA V VODE IN JAVNO KANALIZACIJO
Tukaj lahko najdete predlog Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v
vode

in

javno

kanalizacijo.

Vabimo

vas,

da

nam

pripombe

pošljete

na

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 10.03.2012.

POVPRAŠEVANJA OBČIN
MODERNIZACIJA DELOVANJA OBČINSKEGA SVETA
Vljudno prosimo za pomoč občini članici SOS, ki je v fazi odločanja o modernizaciji
delovanja občinskega sveta, ki temelji predvsem na nabavi prenosnih računalnikov ali
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tabličnih računalnikov. Prosijo za izkušnje ter prakso drugih občin:
- Ali posredujete gradiva za delo občinskega sveta v klasični papirnati obliki, ali ste prešli na
elektronsko posredovanje gradiv?
- Ali elektronsko komuniciranje s člani občinskih svetov?
- Ali ste občinskim svetnikom nabavili prenosne računalnike, morda tablične?
Vljudno

vas

prosimo

za

kratke

odgovore

na

zgornja

vprašanja

na

e-naslov:

sasa.kek@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
OCENJEVANJE USPEŠNOSTI JAVNIH USLUŽBENCEV
Proračunski uporabniki, za katere velja Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne
razrede, so v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe, najkasneje do 15. marca 2012
dolžni izpeljati postopek ocenitve delovne uspešnosti javnih uslužbencev za leto 2011.
Pojasnilo Ministrstva za javno upravo se nahaja tukaj.

DOSTOP DO AVTOMATIZIRANEGA PRENOSA PODATKOV MED CSD,
OBČINAMI IN VRTCI
Tehnična navodila za dostop do Distribucijskega modula, preko katerega boste lahko
pridobivali podatke v zvezi z ZUPJS lahko najdete na tem mestu. Distribucijski modul na
Portalu MDDSZ trenutno še ni dosegljiv, ker je v fazi testiranja. V ZIPu so 4 datoteke Navodila za Distribucijski modul.doc je glavna. Ostale pa so podrobna navodila za različna
poglavja glavne datoteke. Za dodatna pojasnila se lahko obrnete na e-naslove:
jernej.cop@gov.si oz. iscsd2.mddsz@gov.si.

ODLOČBA O IMENOVANJU V NAZIV OBČINSKIM DIREKTORJEM?
Glede na to, da je preteklem času bilo kar nekaj vprašanj, ali se direktorji občinske uprave z
odločbo imenujejo v naziv ali ne vam sporočamo, da smo vprašanje naslovili na MJU. Pisni,
uradni odgovor je zapisan v podpisu, zato vam sporočamo neuradno predhodno pojasnilo,
ki smo ga prejeli po telefonu. Direktor občinske uprave, ki je bil predhodno zaposlen že na
občini za nedoločen čas, je imenovan v naziv. Če občina direktorja zaposluje na novo, torej,
da predhodno ni imel sklenjenega delovnega razmerja za nedoločen čas na občini, se zaradi
tega, ker se sklepa delovno razmerje za določen čas, direktor ne imenuje v naziv. Prvi
odstavek 73. člena ZJU namreč določa, da se javni uslužbenci, ki sklenejo delovno razmerje
za določen čas, v naziv ne imenujejo. V kolikor ste občine za ta drug primer odločbe o
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imenovanju v naziv izdale, sankcij ali kakšnih drugih posledic ni, lahko pa naslovite na
Komisijo za pritožbe iz delovnega razmerja pri vladi zahtevo za razveljavitev tovrstne
odločbe. Uradno pisno pojasnilo pričakujemo v prihodnjih dneh.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
06.03. / TRAJNOSTNA MOBILNOST
V okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« vabimo na dogodek Trajnostna
mobilnost, predstavitve in posvet, ki bo potekal 6. marca 2012, Mestna hiša, Mestni trg 1,
Ljubljana.
Predstavitev s posvetom je namenjena predstavnikom občin (odgovornim za promet,
prostor, okolje in zdravje), resornih ministrstev in agencij (promet, prostor, zdravje, okolje),
podjetjem (predvsem javnim in tistim, ki delujejo na področjih prevozov in informacijskih
tehnologij),

regionalnim

razvojnim

in

energetskim

agencijam,

raziskovalcem

in

konzultantom s področja prometnega in prostorskega planiranja, strokovnjakom in
nevladnim organizacijam. Projekt »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse« poteka v okviru
partnerstva na področju komuniciranja evropskih vsebin med Evropsko komisijo, Vlado
Republike Slovenije in Evropskim parlamentom. Več v vabilu. Udeležba na dogodku je
brezplačna. Prosimo za predhodno prijavo, sprejemamo jih do zapolnitve oz. do 2. 3. 2012 na
prijavnici.

07.03. / NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN
Vabimo vas na delovni posvet NAJPOGOSTEJŠE NAPAKE PRI POSLOVANJU OBČIN,
Pomen notranje revizije. Posvet bo v sredo, 7.3.2012 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Knjižnice v Domžalah, Cesta talcev 4, 1230 Domžale. Vabilo in prijavnica
Pomen in smiselnost izvajanja notranjih revizij pri poslovanju občin je velik, saj na ta način
lahko lokalne skupnosti s pomočjo in ob sodelovanju z izkušenim notranjim revizorjem ter z
določitvijo predmeta revidiranja občutno zmanjšajo tveganje, da bi organi nadzora, še
posebej pa Računsko sodišče pri njihovem poslovanju odkrilo pomembne napake.
Odgovorna vodstva občin se dovolj zgodaj odločijo za sodelovanje in angažiranje kvalitetne
notranje revizije, saj s tem dobijo kvalitetno strokovno pomoč, s pomočjo katere zagotovijo,
da pri njihovem širokem in razvejanem poslovanju ne bo prihajalo do negospodarnega ali
nezakonitega poslovanja. Predavala bo mag. Metka Cerar, preizkušena državna revizorka in
sodna izvedenka, direktorica Inštituta za javno finančno pravo iz Ljubljane.
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20.03. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI
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 in prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
29.02. / OPENDAY - SODOBNA DRUŽBA V OBJEMU BREZŽIČNIH
TEHNOLOGIJ
V Mariboru bo v sredo 29.2.2012 potekala konferenca OpenDay. Namenjena bo predvsem
predstavnikom lokalnih skupnosti in nevladnim organizacijam. Rdeča nit konference so
brezžične tehnologije, pregled različnih brezžičnih projektov v Sloveniji, ter vpogled v
družbene spremembe, ki jih nove tehnologije prinašajo. Udeležba je brezplačna in jo
priporočamo vsem predstavnikom občin, ki morda razmišljajo ali že izvajajo projekte ki
vključujejo uporabo brezžičnih tehnologij v njihovem lokalnem okolju. V programu
konference bodo predstavljeni različni nacionalni in tudi nekateri lokalni projekti uporabe
brezžičnih tehnologij, tehnične rešitve, ter tudi primeri uporabe sodobnih tehnologij v
mobilnih aplikacijah namenjenih mobilnim uporabnikom. Več informacij o konferenci
OpenDay lahko najdete na spletni strani http://openday.si/
Konferenco organizira Razvojna agencija Sinergija. Sinergija je slovenski partner v
mediteranskem projektu WiNNOVATE, katerega namen je krepitev inovacijske sposobnosti
regionalnih in občinskih oblasti v Grčiji, Španiji, Italiji in Sloveniji, s pomočjo prenosa znanja
in primerov dobrih praks, kot tudi s predstavitvijo in širjenjem wireless aplikacij in storitev
med prebivalci ter razvojno ekonomskimi akterji.

06.03. / KONFERENCA »UREDBA O ZELENIH JAVNIH NAROČILIH,
PRILOŽNOST IN IZZIV ZA LESARJE IN GRADBINCE«
Les je nesporno slovenski naravni strateški obnovljivi surovinski vir. Imamo veliko
zmogljivost na področju znanja in kadrov v predelavi lesa ter mednarodno uveljavljene
blagovne znamke na celotnem področju gozdarstva in lesarstva. Večja uporaba lesa
nedvomno prispeva k obvladovanju podnebnih sprememb in občutno pripomore h
kakovosti življenja. Vlada je sprejela 13.12.2011 Uredbo o zelenem javnem naročanju (Uradni
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list RS št. 102/2011), ki določa okoljske zahteve za 11 predmetov javnega naročanja, med
katerimi so tudi stavbe. S sprejemom Uredbe o ZeJN s predpisanim najmanj 30-odstotnim
deležem lesa v javnih zgradbah je vlada dala jasno sporočilo o vsestransko koristni in tudi
nujni večji rabi lesa. Da bi se bolje seznanili s konceptom ZeJN in s tem izboljšali njegovo
izvajanje ter vas seznanili s pripravljenostjo lesne industrije na potrebe ZeJN vas GZSZdruženje lesne in pohištvene industrije in UL BF Oddelek za lesarstvo, Sekcija Slovenski
proizvajalci lesenih montažnih stavb, Lesarski grozd, DIT Lesarstva Ljubljana, Zveza lesarjev
Slovenije vabimo na: konferenco »Uredba o zelenih javnih naročilih, priložnost in izziv za
lesarje in gradbince«, ki bo v torek, 6. marec 2012 ob 14 uri,

v dvorani Urška na

Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, Dunajska 18. Vabilo s programom in elektronska
prijava (do 1. marca) sta objavljena tukaj.

03.04. / POSVETOVANJE O TRAJNOSTNI POTROŠNJI IN PROIZVODNJI
Ministrstvo za okolje in prostor vabi vse zainteresirane k sodelovanju v
javnem posvetovanju Evropske komisije o trajnostni potrošnji in
proizvodnji, ki je odprto do 3. aprila 2012. Javno posvetovanje izpostavlja
štiri področja, za katera Komisija pripravlja nove ukrepe za naslednjih
nekaj let: trajnostna potrošnja in proizvodnja in trajnostna industrijska
politika (SCP/SIP), zeleno javno naročanje (ZeJN), izboljšanje okoljskega
odtisa izdelkov (PEF), izboljšanje okoljskega odtisa organizacij (OEF). Vprašalnik in
spremljajoče gradivo sta dostopna na spletni strani Evropske Komisije. Kontaktna oseba za
dodatne

informacije:

Mag.

Alenka

Burja,

podsekretarka,

tel.:

01/

478

7336,

Alenka.burja@gov.si
17.04. / KONFERENCA O MOŽNOSTIH FINANCIRANJA PROJEKTOV
Tukaj se nahaja vabilo na konferenco European Local and Regional Government Finance
Conference, ki bo potekala 17. aprila 2012 v prostorih Institute of Directors v Londonu. 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
strani pa najdete natančen program dogodka. 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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NOVICE DRUGIH
FERBRUARSKE KOHEZIJSKE NOVICE
Februarsko številko Kohezijskega E-kotička Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo,
ki vsebuje aktualne razpise, primere dobrih praks in druga obvestila lahko najdete tukaj.

3. REDNA SEJA VLADE, 23.02.2012
VLADA PODALJŠALA ZAMRZNITEV CEN KOMUNALNIH STORITEV
Vlada RS je na redni seji izdala Uredbo o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev in jo bo
objavila v Uradnem listu Republike Slovenije.
Nova Uredba o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev je vsebinsko podobna prej
veljavni Uredbi o določitvi najvišjih cen komunalnih storitev. Z njo so dosedanje cene
storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja določene kot najvišje
za največ šest mesecev. (Vir: Vlada RS, sp)

AKTUALNI RAZPISI
AKTUALNI RAZPISI
Na tem mestu lahko najdete nekaj aktualnih razpisov kot je razpis za ohranjanje in
izboljšanje dediščine podeželja, obnova in razvoj vasi, povečanje gospodarske vrednosti
gozdov ali izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem kmetijstva in čezmejno
sodelovanje Slo-Hr IPA.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SESTANEK PROJEKTNE SKUPINE PRI PROJEKTU MEDEEA
V Mariboru se je v četrtek 23. Februarja sestala projektna
projekta MEDEEA. Projekt v katerem Skupnost občin
Slovenije

preizkuša revizijsko orodje za energetsko

učinkovitost preizkusiti v 8 slovenskih občinah, se je začel junija leta 2010 in bo trajal do
junija 2013. Projektna skupina, je na svojem 4 sestanku pregledala napredek pri delu z
občinami, partnerji so izmenjali težave, ki se pojavljajo pri implementaciji revizijskega orodja
v občine na področju Mediterana. Cilj projekta je švicarsko revizijsko orodje EEA®, vpeljati
in testirati v občinah na mediteranskem področju. Glavne razlike se pojavljajo predvsem pri
virih in načinu ogrevanja, medtem ko v švicarskem orodju ni zajeta poraba energije za
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hlajenje, ki pa na področju mediterana predstavlja precejšni del porabljene
energije. Občine, ki bodo uporabile orodje EEA® lahko pridobijo evropsko
energetsko nagrado, v kolikor dosežejo vsaj 50% vseh možnih točk. (MM)

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.
(bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
MARIBOR IN GUIMARÃES KULTURNI PRESTOLNICI KULTURE
Portugalski Guimarães in slovenski Maribor bosta to leto kot evropski prestolnici kulture za
leto 2012 gostila široko paleto kulturnih dogodkov. Skozi vse leto bodo ljubitelji umetnosti
lahko uživali v marsičem, od opere do modernega plesa, klasične in popularne glasbe, filma,
gledališča, vizualnih umetnosti, literature in arhitekture. To je za obe mesti življenjska
priložnost, da pokažeta, kaj premoreta, pri tem pa bosta mesti tudi povečali svojo
prepoznavnost in pritegnili več naložb in turizma. Maribor je povabil gostujoče umetnike z
vsega sveta, naj vzpostavijo dolgoročne mednarodne kulturne izmenjave kot del programa
Kulturne ambasade. Meščani znotraj srednjeveškega obzidja Maribora bodo imeli
pomembno vlogo kot soustvarjalci in obiskovalci razstav, uličnih dogodkov in koncertov v
okviru pobude Ključi mesta. (MM)

BLAGA RECESIJA Z ZNAKI STABILIZACIJE NA OBMOČJU EVRA
Nepričakovan zastoj rasti ob koncu leta 2011 naj bi se zavlekel v prvi dve četrtletji leta 2012.
Vendar se bo po napovedih skromna rast ponovno začela v drugi polovici leta. Na letni
osnovi bo ostala po trenutnih napovedih realna rast BDP v letu 2012 v EU nespremenjena
(0,0 %), za 0,3 % pa se bo zmanjšala na območju evra. Negotovost ostaja visoka, razvoj v
državah pa je neenakomeren. Napovedi inflacije za leto 2012 so bile v primerjavi z jesenskimi
nekoliko popravljene navzgor zaradi trajno visokih cen energije in zvišanj posrednih davkov.
V EU je trenutna inflacija 2,3 %, na območju evra pa 2,1 %. Na podlagi slabih napovedi v
zvezi z rastjo in še naprej nizkega zaupanja se pričakuje, da bo realni BDP v EU ostal
nespremenjen (0,0 %) in se leta 2012 na območju evra zmanjšal za 0,3 %. To pomeni popravek
navzdol za 0,6 odstotnih točk v EU in 0,8 odstotnih točk na območju evra v primerjavi z
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jesensko napovedjo z dne 10. Novembra 2011. Razlike v rasti posameznih držav članic
ostajajo očitne. V letu 2012 je napoved za rast BDP negativna v devetih državah,
nespremenjena v eni in pozitivna v sedemnajstih državah. Najvišja rast bo v Latviji, Litvi in
na Poljskem, najnižja pa v Grčiji in na Portugalskem. (Vir, EK)

POROČILO O NAJBOLJŠIH PRAKSAH ZA ZMANJŠANJE UPRAVNIH
BREMEN
Predsednik Barroso je sprejel predsednika skupine neodvisnih zainteresiranih strani za
upravna bremena na visoki ravni dr. Edmunda Stoiberja, ki je predložil poročilo skupine z
naslovom „Evropa je lahko uspešnejša“, v katerem so navedeni primeri najboljših praks v
državah članicah za izvajanje evropske zakonodaje na najmanj obremenjujoč način. Komisija
je poročilo o najboljših praksah zahtevala avgusta 2010. Poročilo vsebuje 74 primerov
najboljših praks, vključno s pobudami za e-upravo, premišljenimi rešitvami, zlasti za mala
podjetja, neposrednim sodelovanjem zainteresiranih strani, dobrimi smernicami in
čezmejnimi pobudami. Iz poročila je razvidno, da obstaja veliko možnosti za izboljšanje
izvajanja evropske zakonodaje. Ker skoraj tretjina upravnih bremen na podjetja zaradi
evropske zakonodaje izhaja iz neučinkovitega izvajanja evropskih zahtev na nacionalni
ravni, je zmanjšanje takega obremenjujočega izvajanja bistveno za izboljšanje delovanja
podjetij ter krepitev evropskega gospodarstva in njegove konkurenčnosti. Poročilo vsebuje
tudi kontrolni seznam s priporočili in omogoča bralcem, da podajo pripombe. (Vir: EK)

TURISTIČNI SEJEM V BUKAREŠTI
V Bukarešti bo med 15-18 marcem 2012 potekal turistični sejem. Ker slovenski turizem še ni
bil predstavljen na romunskem turističnem sejmu, bi naj bil to letos prvič. Na sejmu naj bi se
udeležili turistični kraji, zdravilišča, skratka predstavitev Slovenije ter njenih lepot in dobrot.
Romuni so sedmi na svetu po turistični potrošnji. Lansko leto je bilo romunskih gostov v
naših sosednjih državah 750.000 v Avstriji, 100.000 na Hrvaškem in 3 600 000 v Italiji. Vse te
države se bodo predstavljale tudi na sejmu v Bukarešti. Na sejmu bo prisotna tudi STO in
ambasada Slovenije. V koliko obstaja interes predstavitve občin in njihovih lepot ter dobrot
na sejmu vas prosimo, da to sporočite na naslov marko.simic@tc-club.ro še v naslednjem
tednu, da lahko rezervirajo razstavni prostor tudi za vas.
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