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NOVIČKE SOS
NOVA NAVODILA ZA DOSTOP DO DISTRIBUCIJSKEGA MODULA
S strani MDDSZ smo v tem tednu prejeli novo različico navodil za dostop do Portala MDDSZ in do
DM-distribucijskega modula. Do datotek lahko dostopate s klikom tukaj >>> navodila, navodila za
distribucijski modul, obrazec za občine, prijava na portal MDDSZ, vloga za dodelitev pravic
uporabnikom za dostop do HKOM.
Na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve so še poudarili, da morate biti pozorni na
naslednje: dostop v omrežje HKOM - seznam strežnikov je napisan v navodilih - če dostop v HKOM
že imate, morate dopolniti vlogo za dostop do omenjenih strežnikov; ko dobite - oziroma, če certifikat
že imate, izpolnite Zahtevek za dodelitev pravic za delo v DM. Izpolnjen zahtevek pošljete na naslov:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana; ob prvi prijavi (s
certifikatom) v Portal je potrebno izpolniti vlogo za dodelitev pravic (opisano v navodilih).
Priporočamo, da za pomoč prosite svojo informacijsko podporo v občini. Za vsa ostala vprašanja pa se
lahko obrnete na g. Jerneja Čopa na MDDSZ na naslov jernej.cop@gov.si. (bh)

SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V prostorih občine Grosuplje se je na svojem 3. sestanku sestala komisija za občinsko redarsko službo.
Na sestanku so obravnavali težave z organizacijo rednih usposabljanj občinskih redarjev. S
predstavnikom

Policijske

akademije

je

bilo

dogovorjeno, da bo redno usposabljanje vsako leto
organizirano v mesecu septembru, medtem ko bodo
po potrebi organizirali tudi dodatno usposabljanje. V
nadaljevanju

so

članice

in

člani

obravnavali

spremembe in dopolnitve Zakona o pravilih v
cestnem prometu, ki ga pripravlja Ministrstvo za
infrastrukturo in prostor. Prav tako so prisotni
potrdili

pripravljenost

občinskih

redarstev,

da

aktivno sodelujejo v preventivnih akcijah za izboljšanje varnosti na slovenskih cestah. Predstavniki
komisije so poudarili, da je osnovna naloga občinskih redarjev zagotavljati varnost na občinskih
cestah, pri čem večino uporabljajo preventivne ukrepe in ne kazni, kar dokazujejo tudi letna poročila.
Na koncu so članice in člani razpravljali še o elektronskih izterjavah, ki jih sedaj opravlja CURS, ter o
možnostih ukrepanja v primeru, da je kršitelj tuj državljan. (MM)

VSE O DIREKTORJIH (TAJNIKIH) OBČINSKIH UPRAV
V ponedeljek, 2.4.2012 se je v Trzinu na delovnem posvetu Vse o tajnikih-direktorjih občinskih uprav,
srečalo cca 62 tajnikov slovenskih občin. Predavala je Štefka Korade Purg iz Ministrstva za pravosodje
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in javno upravo ter tako ponovno poskrbela za odličen, s prakso podkrepljen delovni posvet.
Udeleženci posveta so obnovili znanje s področja javnih uslužbencev, se seznanili z morebitnimi
inšpekcijskimi pregledi in posledicami ter si v sproščenem vzdušju izmenjali prakso. Po delovnem
posvetu je potekala tudi redna letna skupščina Združenja tajnikov slovenskih občin, katerega
predsednica je direktorica mestne uprave Mestne občine Velenje, Andreja Katič. (jt)

VLADNA POGAJALSKA SKUPINA
Predstavnica SOS in ZOS, mag. Karin Jurše (direktorica občinske uprave Selnica ob Dravi) se je v
imenu SOS in ZOS udeležila srečanja vladne pogajalske skupine glede predvidenih varčevalnih
ukrepov. Ta teden se je vladna pogajalska skupina sestala večkrat, dogovora s sindikati pa še niso
sklenili. V skladu z zadnjim predlogom glede znižanja 15% plač javnim uslužbencem, je s strani
sindikata bil postavljen predpogoj za kakršnokoli dogovarjanje o znižanju plač, da se odpravijo
nesorazmerja v osnovnih plačah s 1.7.2012. Nov predlog vladne strani pa se je glasil: znižanje
osnovnih plač s 1.6.2012 za 10 % (v obliki 5% znižanja vrednosti plačnega razreda in v višini 5%
skupnega znižanja v obliki zmanjšanja razpona med plačnimi razredi); odprava ¾ plačnih
nesorazmerij s 1.6.2012 in istočasna ukinitev varovanih plač; odprava 4/4 plačnih nesorazmerij s
1.1.2013; pridobitev pravice do plače v skladu z napredovanji v višji naziv oz. naziv v letu 2011 in 2012
ter napredovanji v višji plačni razred v letu 2012 s 1.6.2013. Poleg ukrepov, ki jih je vlada že predlagala
(vladni predlogi ukrepov z dne 3.4.2012), naj bi do konca leta 2012 stekel dogovor o dodatnih ukrepih
na področju stroškov dela zaposlenih v javnem sektorju, ki bodo zagotovili, da bo masa sredstev za
plače zaposlenih v letu 2013 za 10% nižja, kot je bila v letu 2011. (jt)

RAZPISANO OBDOBNO IZPOPOLNJEVANJE OBČINSKIH REDARJEV
V skladu z dogovorom na sestanku Komisije za občinsko redarsko službo je Policijska akademija
razpisala obdobno usposabljanje občinskih redarjev, ki se bo pričelo v mesecu maju 2012. Objavo
razpisa lahko najdete na tej povezavi tukaj. (MM)

NOVICE DRUGIH
SKLEPI ODBORA ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO, PREHRANO IN
OKOLJE DRŽAVNEGA ZBORA
S klikom tukaj lahko najdete sprejete sklepe Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje
Državnega zbora v zvezi z veljavno zakonodajo in operativnim programom ravnanja s komunalnimi
odpadki.

APRILSKI VESTNIK KPK
V tokratni aprilski številko Vestnika KPK je osrednja pozornost namenjena načrtom integritete kot
orodju za krepitev integritete javnega sektorja. Pripravil so prerez stanja na področju oddaje načrtov
integritete, pojasnili dejansko koristnost in pomembnost tega mehanizma za odpravljanje vzrokov
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korupcijskih tveganj, tudi v kontekstu nekaterih pomislekov, ki so jih zavezanci za izdelavo načrtov
integritete izrazili med procesom njihove priprave.
Kot vsakič, vas obveščajo o aktualnem domačem in tujem dogajanju na področju boja proti korupciji
in aktivnostih Komisije za preprečevanje korupcije, prvih analizah prejetih poročil o premoženjskem
stanju zavezancev, mednarodni delavnici, ki sta jo v okviru projekta Evropsko protikorupcijsko
usposabljanje organizirala Komisija za preprečevanje korupcije in Nacionalni preiskovalni urad,
odzivu Vlade RS na načelno mnenje in priporočila o nujnosti zakonodajne sledi nastajanja predpisov
ter drugem.

POVPRAŠEVANJE
GOSPODARJENJE S KMETIJSKIMI ZEMLJIŠČI
Občina članica SOS, se preko nas obrača na ostale občine s prošnjo, da z njimi delite svoje izkušnje.
Povzemamo tri vprašanja:
-

kako gospodarite z majhnimi kmetijskimi zemljišči (do 10 m2), ki jih ni možno prodati?

-

kako izvajate postopek oddaje zemljišč v zakup – z namero o oddaji ali neposredno pogodbo?

-

ali imate pravilnike o čiščenju zaraščenih zemljišč?

Odgovore nam, prosimo, pošljite na e-naslov sasa.kek@skupnostobcin.si.

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OGREVANJE ZA TARIFNE ODJEMALCE
Občinam članicam smo v pregled in usklajevanje posredovali predlog Uredbe o oblikovanju cen
proizvodnje in distribucije pare in tople vode za namene daljinskega ogrevanja za tarifne odjemalce z
obrazložitvijo. Predlagana uredba je v osnovi enaka kot dosedanja uredba, predvidena razlika je
podrobneje navedena v obrazložitvi uredbe. Vaše morebitne pripombe in predloge posredujete na
sasa.kek@skupnostobcin.si najkasneje do torka, 27.3.2012 do 16.00 ure.

POJASNILA MINISTRSTEV
VREDNOTENJE IN PRIZNAVANJE IZOBRAŽEVANJA
Na tem mestu lahko dostopate do dopisa Ministrstva za izobraževanje, znanost, kulturo in šport glede
Zakona o vrednotenju in priznavanju izobraževanja. Preberete lahko o najpomembnejših novostih, ki
jih prinaša zakon pri zaposlovanju na podlagi tujega izobraževanja.

02.04. – 05.04.2012

4

TN št. 14

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
11.04. / SESTANEK SOS Z DRŽAVNO SEKRETARKO MONIKO KIRBIŠ
ROJS
11. aprila ob 10 uri bo potekal sestanek predstavnikov Skupnosti občin Slovenije z državno sekretarko
Moniko Kirbiš Rojs v prostorih Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Na sestanku bo
govora o evropskih sredstvih in potrebah občin v finančni perspektivi 2007-2013 in finančni
perspektivi 2014-2020.

12.04. / OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJ IZ RAZISKAV V PRAKSO
Vabimo vas na predstavitev in oglede dobrih praks s področja obnovljivih virov energije z naslovom
Obnovljivi viri energije: iz raziskav v prakso. Dogodek poteka v sodelovanju s Skupnostjo občin
Slovenije in je organiziran je v okviru projekta »Slovenija znižuje CO 2: dobre prakse«, ki ga izvaja
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Dogodek bo potekal 12. aprila 2012.
Udeležba, vključno s kosilom, je brezplačna. Prijave sprejemamo do zapolnitve mest oz. do 10. aprila
na prijavnici. Dodatne informacije pri Karmen Kogoj Ogris 01 439 71 00 ali karmen@umanotera.org
ter na spletni strani www.slovenija-co2.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
10.4. / SEJA KOMISIJE DS ZA LOKALNO SAMOUPRAVO IN
REGIONALNI RAZVOJ
V torek, 10. aprila 2012, ob 14. uri v sobi 209/II, Šubičeva 4, v Ljubljani bo potekala 79. Seja Komisije
Državnega sveta za lokalno samoupravo in regionalni razvoj. Seja bo posvečena predvsem letnem
poročilu o izvajanju Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2015 v letu 2011, EPA
227-VI.

12.04. / KONFERENCA - SANACIJA OKOLJSKIH BREMEN
Vabimo vas, da se udeležite konference SONARAVNA SANACIJA
OKOLJSKIH BREMEN IN PRILOŽNOSTI OBČIN PRI ZMANJŠEVANJU
KLIMATSKIH SPREMEMB IN CO2 na kateri želimo predstaviti izhodišča in
primere dobrih praks sonaravne sanacije okoljskih bremen in priložnosti
občin pri zmanjševanju klimatskih sprememb in CO2. Konferenca bo v četrtek 12.04.2012 ob 8.30 uri v
prostorih BSC Kranj (Staneta Žagarja 37 (dvorana 2. Nadstropje)). Udeleženci okrogle mize –
delavnice bodo predstavniki lokalnih skupnosti, inštitucij in nevladnih organizacij. (BSC, d.o.o., Kranj,

http://www.bsc-kranj.si/index.php)
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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.

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.

9. REDNA SEJA VLADE, 05.04.2012
SPREJET PREDLOG REBALANSA PRORAČUNA RS ZA 2012
Vlada RS je na 9. redni seji sprejela Predlog Rebalansa proračuna Republike Slovenije za leto 2012. Kot
posledica preteklih prekomernih primanjkljajev države, ki so presegali mejo 3% bruto domačega
proizvoda, je bil za Slovenijo s strani Evropske komisije uveden postopek čezmernega proračunskega
primanjkljaja (EDP). Slovenija mora primanjkljaj širšega sektorja države do leta 2013 zmanjšati na
raven pod 3% BDP, kar je cilj vlade za leto 2012. Proračunski primanjkljaj za leto 2012 je bil v
sprejetem proračunu 2012 predviden v višini 1.423 mio EUR. Za dosego omenjenega cilja vlade je
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potrebno z rebalansom državnega proračuna za leto 2012 znižati skupni obseg proračunskih
odhodkov na raven okoli 9.014 mio EUR oziroma za 1.104 mio EUR manj, kot je to predvideno v
sprejetem proračunu.
Ukrepi na odhodkovni strani:
Plače in prispevki (S postopno konsolidacijo javnih financ se zmanjšuje javnofinančni
primanjkljaj, kar pomeni, da je tudi na tem področju stroškov dela v javnem sektorju potrebno
zagotoviti znižanje višine potrebne mase sredstev glede na preteklo leto. Za dosego tega cilja
so v načrtovanje sredstev za stroške dela vključeni ukrepi in znižanja določenih pravic
zaposlenih (znižanje plač, regresa za letni dopust, nadomestila za prehrano, prevoza na delo,
odpravnin za odhod v pokoj,itd), kot jih je Vlada RS predložila sindikalnim partnerjem v
usklajevanje. Upoštevan je zadnji predlog vlade, ki pa ni bil predstavljen na zadnjih
pogajanjih s sindikati. Glede na to, da pogajanja še niso zaključena, bo morebitne drugače
dogovorjene ukrepe Vlada RS v rebalansu in spremljajočih predpisih tekom postopka
sprejemanja Rebalansa ustrezno korigirala (amandmaji).)
Blago in storitve (Vsi proračunski uporabniki (nevladni, vladni in pravosodni) so ob
upoštevanju horizontalnih in specifičnih vertikalnih ukrepov omejili izdatke za blago in
storitve (vključno z izdatki za delovanje javnih organov t.i. materialnimi stroški). S tem
znižanjem so proračunski uporabniki posegli v vse kategorije tovrstnih izdatkov: v pisarniški
material in storitve, v posebne materiale in storitve, smiselno so načrtovani izdatki za energijo,
komunalne storitve in komunikacije, izdatki za službene poti temeljijo na nujnosti,
racionalizirano je tekoče vzdrževanje obstoječe infrastrukture, najemnine in zakupnine, ter
drugi operativni odhodki posameznih proračunskih uporabnikov (npr. omejitev avtorskih in
podjemnih pogodb).)
Transferi (Vsi morebitni splošni ukrepi bodo veljali za vse zaposlene v javnem sektorju, torej
tudi za zaposlene pri posrednih uporabnikih državnega proračuna, za katere se sredstva za
stroške dela zagotavljajo (poleg drugih stroškov za delovanje javne službe) v okviru tekočih
transferov

javnim

zavodom,

skladom

in

agencijam.

Transferi

posameznikom

in

gospodinjstvom so načrtovani na podlagi vladnih ukrepov in ob upoštevanju števila
upravičencev. Morebiten porast sredstev, potrebnih za transfere, bo odvisen od ekonomskega
stanja v državi, saj bo ob dodatnem naraščanju števila brezposelnih več upravičencev do
nadomestila za brezposelne, v primeru morebitnega poslabšanja gmotnega stanja prebivalstva
pa večje število upravičencev do denarne socialne pomoči.)
Investicije (Investicije (investicijski odhodki, investicijski transferi pravnim in fizičnim
osebam, ki niso proračunski uporabniki, javnim skladom in agencijam, javnim zavodom ali
posameznim lokalnim skupnostim) so načrtovane skladno s prioritetami posameznih resorjev,
s poudarkom na projektih v izvajanju ter EU projektih.)
V predlogu rebalansa proračuna RS za leto 2012 je skupaj načrtovanih 7.942,4 mio EUR prihodkov,
od tega:
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6.559,1 mio EUR davčnih prihodkov,
458,7 mio EUR nedavčnih prihodkov,
36,0 mio EUR kapitalskih prihodkov, donacij in transfernih prihodkov,
888,6 mio EUR prejetih sredstev iz proračuna EU.
Vlada je obravnavala tudi o 14 predlogov ukrepov na prihodkovni strani, med drugim:
Obdavčitev nezazidanih stavbnih zemljišč (Občine trenutno (na podlagi Zakona o graditvi
objektov in Zakona o stavbnih zemljiščih) zelo neenotno določajo obveznost plačila
nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za nezazidana stavbna zemljišča.
Obstoječa ureditev lastnikov tovrstnih zemljišč ne spodbuja k uporabi zemljišč v predvidene
namene oziroma k prodaji zainteresiranim kupcem (t. im. mrtvi kapital). Vlada ocenjuje, da bi
se tako stanje lahko spremenilo z uvedbo dodatne dajatve, s katero bi obremenili nezazidana
stavbna zemljišča in druga zemljišča v območju pozidave. Davek se uvede kot letna dajatev.
Odmerila bi ga DURS na podlagi podatkov o lastništvu in vrsti nepremičnine, ki so
evidentirani v Registru nepremičnin, praviloma hkrati z odmero NUSZ oz. posebej, če se v
določeni občini NUSZ na ta zemljišča ne odmerja. Prihodki iz naslova te dajatve bi bili
prihodek državnega proračuna.)
Obdavčitev izjemnih dobičkov iz prodaje zemljišč po spremembi namembnosti (Vlada bo
preučila način za uvedbo posebnega davka, s katerim bi zajeli izjemno visoke dobičke, do
katerih prihaja ob prodaji zemljišč v kratkem roku po spremembi njihove namembnosti v
zazidljiva zemljišča. Stopnja bi bila padajoča glede na čas, ki bi potekel od spremembe
namembnosti do prodaje.)
Davek na vodna plovila (Vlada predlaga povečanje progresije pri obdavčitvi večjih vodnih
plovil in sicer tako, da se davčna obremenitev za plovila po dolžini in moči. Vlada predlaga
tudi, da se dodatna obremenitev, določena z ZUJF, usmeri v državni proračun. Občine
ohranijo dosedanji obseg tega proračunskega vira.)

ZAKON O URAVNOTEŽENJU JAVNIH FINANC
Vlada je obravnavala tudi osnutek Zakona o uravnoteženju javnih financ (ZUJF). Zakon vsebuje
spremembe predpisov, ki so potrebne za znižanje odhodkov, predvidene s predlaganim rebalansom.
Vlada bo zakon sprejela na svoji prihodnji seji. Vlada je sprejela tudi sklep, da bo v času do sprejema
rebalansa v Državnem zboru v skladu s poslovnikom DZ predlagala sprejem amandmajev k ZUJF in
predlogu rebalansa, če bo prišlo do dogovora s socialnimi partnerji in sindikati javnega sektorja o
drugačnih ukrepih za uravnoteženje javnih financ.

ZAKON O DODATNIH INTERVENTNIH UKREPIH
Vlada RS je določila besedilo predloga Zakona o spremembi Zakona o dodatnih interventnih ukrepih
za leto 2012. Z zakonom se ne glede na določbe kolektivnih pogodb izplačilo regresa za javne
uslužbence in funkcionarje izvede pri izplačilu plače za mesec maj 2012. Kolektivne pogodbe namreč
določajo, da se javnim uslužbencem in funkcionarjem regres izplača pri izplačilu plače za mesec april.
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Poleg zamika izplačila regresa za letni dopust za en mesec se z zakonom omejuje tudi obseg regresa za
zaposlene v nefinančnih in finančnih družbah v katerih je država ali občina več kot 25 odstotni lastnik
premoženja, v višini minimalne plače (dokler ne bo gospodarska rast preteklega leta presegla 2,5%
BDP).

ZAKON O IZVRŠEVANJU PRORAČUNOV RS ZA 2011 IN 2012
Vlada RS je določila besedilo Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2011 in 2012. Glede na pravno naravo državnega proračuna je uveljavitev
zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije nujni in neposredni pogoj za uveljavitev
proračuna in s tem za njegovo izvrševanje. Zato je ob spremembah proračuna potrebna tudi ustrezna
sprememba zakona o izvrševanju proračuna. Spremembe določb iz naslova prerazporeditev pravic
porabe podeljuje večjo pristojnost neposrednemu uporabniku oziroma predlagatelju finančnih
načrtov, kot tudi vladi pri prerazporejanju pravic porabe z namenom boljšega doseganja ciljev in
programskih prioritet proračunskih uporabnikov. Neposredni uporabnik lahko prevzema obveznosti
v prihodnjih letih samo, če ima za te namene načrtovane odhodke v sprejetem NRP. V skladu z novim
30.a členom lahko vlada na predlog ministrstva za finance, ne glede na prvi odstavek 40. člena ZJF,
začasno zadrži izvrševanje posameznih izdatkov državnega proračuna za več kot 45 dni zaradi
negativnih gospodarskih gibanj povečajo izdatki ali zmanjšajo prejemki proračuna.

ZAKON O DOHODNINI
Vlada RS je določila besedilo predloga novele Zakona o dohodnini in ga pošilja Državnemu zboru v
obravnavo in sprejetje po nujnem postopku. Z danes sprejetim predlogom novele zakona se v lestvici
za odmero dohodnine predlaga zvišanje neto letne davčne osnove, ki predstavlja mejo med 2. in 3.
davčnim razredom, z veljavnih 15.681,03 EUR na 18.716 EUR. Na ta način se bo najvišja stopnja
dohodnine v višini 41% – ob predpostavki, da zavezanec poleg splošne olajšave ne uveljavlja drugih
olajšav – uporabila pri dohodku v višini 1,5 kratnika povprečne plače v RS. Spremenjena lestvica za
odmero dohodnine se bo uporabila pri odmeri dohodnine za leto 2012, poleg tega pa se bo upoštevala
tudi pri akontaciji dohodnine od dohodkov iz delovnega razmerja in od pokojnin ter pri akontaciji
dohodnine od drugih dohodkov, od dneva uveljavitve zakona. Predlog zakona predvideva njegovo
uveljavitev zakona določa s 1. junijem 2012.

SPREMEMBE UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o spremembah Uredbe o plačah direktorjev v javnem sektorju.
Predlagane spremembe uredbe se nanašajo na 6. člen uredbe, ki določa, da se sprememba uvrstitve
zaradi drugačnega seštevka vrednosti posameznih podrobnejših kriterijev za posamezno delovno
mesto direktorja lahko izvede z začetkom mandata direktorja. S spremembami navedenega se ob
začetku novega mandata ne bodo več preverjale vrednosti podrobnejših kriterijev ter se ne bodo
izvedle nove (praviloma višje) uvrstitve, kot je to veljalo do sedaj, kar pomeni, da bodo v veljavi ostale
trenutno določene uvrstitve delovnih mest direktorjev. Podrobnejši kriteriji in metodologija bo
uporabljena le v primerih, ko bo ustanovljen npr. nov javni zavod, direktorat oz. organ in bo potrebno
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delovno mesto direktorja uvrstiti v plačni razred. Navedena sprememba uredbe bo torej onemogočila
višanje plač direktorjev v javnem sektorju ob nastopu novega mandata.

SPREMEMBE UREDBE O IZRABLJENIH VOZILIH
Vlade RS je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o izrabljenih vozilih. Uredba ureja pravila ravnanja
z vozili in izrabljenimi vozili kot odpadkom. v Prilogi 2 določa zahteve za zbiranje in obdelavo
izrabljenih vozil. Zahteva iz veljavne Uredbe o izrabljenih vozilih, da mora biti površina za
sprejemanje izrabljenih vozil odporna za kisline, se je v okviru upravnega postopka vpisa zbiralcev
izrabljenih vozil v evidenco zbiralcev izkazala kot vprašljiva, zlasti glede načina dokazovanja njenega
izpolnjevanja. S spremembo uredbe se spreminja besedilo ene izmed tehničnih zahtev tako, da se
odpravlja zahteva, da je površina na kateri se zbirajo izrabljena motorna vozila kislino odporna.

VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2012
Vlada RS je sprejela Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami v letu 2012. Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) bo načrt
posredovala vsem izvajalcem nalog na državni ravni, nevladnim organizacijam, ki delujejo na
področju zaščite in reševanja, ter občinam. Vlada je tudi naložila URSZR, da po potrebi po sprejemu
rebalansa proračuna 2012 pripravi predlog sprememb in dopolnitev tega načrta. Načrt je pripravljen v
skladu s cilji, usmeritvami in nalogami, določenimi v Resoluciji o nacionalnem programu varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015. Upoštevani so zlasti načrtovani najpomembnejši
programi, aktivnosti ministrstev in vladnih služb ter proračunske možnosti v letu 2012. Prednostno se
bo težilo k izboljšanju opremljenosti, učinkovitosti, racionalnosti in odzivnosti sil za zaščito, reševanje
in pomoč ob nesrečah, zlasti tistih, ki jih povzročajo vremenske ujme. Načrt je treba sprejeti, da bi
usklajeno potekale aktivnosti na lokalni, regijski in državni ravni oziroma med različnimi dejavnostmi
in izvajalci.

KOORDINACIJSKA SKUPINA ZA FINANČNI OKVIR EU 2014–2020
Vlada RS je sprejela sklep o ustanovitvi Koordinacijske skupine za pripravo stališč do večletnega
finančnega okvira EU 2014–2020. Večletni finančni okvir EU (VFO 2014–2020) je dogovor o ključnih
prednostnih nalogah in okvirih proračunskih odhodkov Evropske unije za večletna obdobja. Določa
temeljni okvir za evropske politike in osnovo za sprejemanje letnih proračunov EU v obdobju
naslednjih sedmih let. Intenzivna pogajanja o VFO 2014–2020 na ministrski ravni se začnejo z majem
2012, zaključek je predviden konec letošnjega leta. Koordinacijsko skupno sestavlja pet državnih
sekretarjev ministrstev za zunanje zadeve, gospodarski razvoj in tehnologijo, infrastrukturo in prostor,
finance, kmetijstvo in okolje ter Kabineta predsednika vlade, njihovi strokovni namestniki in trije
ekonomski strokovnjaki iz akademske sfere.

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)
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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

MEDNARODNE NOVIČKE SOS
SKUPŠČINA MREŽE NALAS V PRIŠTINI
29. in 30. marca 2012 je v Prištini
potekala

skupščina

Mreže

asociacij

lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope
(NALAS). Skupščina je bila posvečena
najpomembnejšim
NALAS

v

letu

projektom
2011,

mreže

problematiki

fiskalne decentralizacije v jugovzhodni
Evropi, prisotni so prečesali poročilo o
delu mreže NALAS v preteklem letu in
se posvetili načrtu dela v letu 2012. Na
skupščini

je

bila

zastopana

tudi

Skupnost občin Slovenije in sicer so jo
predstavljali župan MO Celje, Bojan Šrot, Anton Peršak, župan občine Trzin in generalna sekretarka
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SOS, Jasmina Vidmar. Na skupščini, kjer se je zbralo okoli 100 predstavnikov združenj občin, občin
samih, področnih strokovnjakov in veleposlanikov iz 15 držav jugovzhodne Evrope sta župana
predstavila najboljše in najuspešnejše projekte svojih občin.
Gospod Ozgen Keskin, župan Mestne občine Yildirim v Bursi (Turčija) je bil izvoljen za novega
predsednika NALAS v prihajajočem letu. Napovedal je tesno sodelovanje s podpredsednikoma mreže
NALAS Antonom Peršakom, župan občine Trzin (Slovenija) in Đurom Bukvićem, županom Mestne
občine Lukač (Hrvaška).
Skupščina NALAS je sprejela tudi Izjavo o obnovitvi zaveze k fiskalni decentralizaciji v jugovzhodni
Evropi, ki poziva državne vlade, da "sistematično pregledajo delovanje, donacije in prenos
mehanizmov ter namenijo posebno pozornost izboljšanju izravnalnih mehanizmov, ki so šibki v večini
regije " (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
ODPRAVA NEPOTREBNIH BREMEN PRI REGISTRACIJI VOZIL V EU
Evropski državljani in podjetja vsako leto prepeljejo okoli 3,5 milijona vozil v drugo državo članico,
kjer jih morajo registrirati v skladu z nacionalno zakonodajo. V povprečju traja postopek registracije
pet tednov, stroški za državljane in podjetja pa so ocenjeni na 400 evrov. Poleg tega te težave znatno
ovirajo prosti pretok blaga, storitev in delavcev ter posledično upočasnjujejo rast in ustvarjanje
delovnih mest v Evropi. S predlogom, ki ga je predstavil podpredsednik Komisije Antonio Tajani,
bodo upravni postopki za podjetja, državljane in organe za registracijo vozil bistveno poenostavljeni, s
skupnim prihrankom vsaj 1,5 milijarde evrov letno.
Ko bosta predlog sprejela Evropski parlament in Svet, bo to pomenilo, da: državljanom, ki del leta
preživijo v počitniškem domovanju v drugi državi članici, v njej ne bo treba ponovno registrirati
vozila; bodo imeli državljani pri stalni preselitvi v drugo državo članico na voljo šest mesecev za
ponovno registracijo vozila; se državljanom pri nakupu ali prodaji rabljenega vozila v drugi državi
članici ne bo treba ukvarjati z dodatnimi tehničnimi pregledi in upravnimi težavami; državljanom, ki
delajo v drugi državi članici in uporabljajo vozilo, ki ga je registriral delodajalec, tega ne bo več treba
registrirati v matični državi; bodo podjetja, ki oddajajo vozila v najem, v dopustniškem času lahko
prepeljala vozila v drugo državo članico brez ponovne registracije (ista vozila bodo lahko na primer
izposojala poleti na morju in pozimi v Alpah). S tem naj bi se cene najema vozil znižale; bo za podjetja
veljalo enako načelo: avtomobili, avtobusi, kombiji in tovornjaki morajo biti registrirani v državi
članici, kjer je sedež podjetja, kar morajo druge države članice upoštevati; bodo organi za registracijo
vozil okrepili medsebojno sodelovanje za lažjo izsleditev ukradenih vozil. Registracija ukradenega
vozila v drugi državi članici ne bo več možna. Veliko pregledov bo popolnoma ukinjenih, saj bodo
organi vse potrebne tehnične informacije o vozilu dobili neposredno od organov držav, kjer je to že
registrirano. (Vir: EK, bh, mm)
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POSODOBLJEN SEZNAM LETALSKIH PREVOZNIKOV S PREPOVEDJO
LETOV
Evropska komisija je sprejela 19. posodobitev evropskega varnostnega seznama letalskih prevoznikov,
za katere zaradi varnostnih razlogov velja prepoved ali omejitev opravljanja letov znotraj Evropske
unije. Na seznam je bila dodana družba Conviasa, certificirana v Venezueli, zaradi številnih
varnostnih vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s to družbo. Po konstruktivnem posvetovanju so se libijski
organi odločili za sprejetje odločnih ukrepov, ki bodo veljali za vse letalske prevoznike z dovoljenjem
za delovanje v Libiji in ki jim prepovedujejo lete v EU vsaj do novembra 2012. Komisija ostaja v celoti
zavezana podpiranju boljšega izpolnjevanja mednarodnih varnostnih standardov, kadar koli je to
mogoče. Zato je pooblastila Evropsko agencijo za varnost v letalstvu za izvajanje misij za tehnično
pomoč pristojnim organom številnih držav pri njihovem prizadevanju za večjo varnost. Posodobljeni
evropski seznam prepovedanih letalskih družb vsebuje vse letalske prevoznike (tj. 279 znanih
prevoznikov), certificirane v 21 državah, s popolno prepovedjo opravljanja letov v Evropsko unijo.
(Vir: EK, bh)

EK BO PREUČILA DAVČNE UKREPE ZA ČEZMEJNE DELAVCE
Komisija bo v okviru usmerjene pobude pod drobnogled vzela davčne predpise v državah članicah,
da bi se prepričala, da ti ne diskriminirajo čezmejnih delavcev. Ocenjuje se, da v EU zunaj svoje
države dela več kot 1,2 milijona delavcev. Bruto plače čezmejnih in sezonskih delavcev so v letu 2010
znašale 46,9 milijarde EUR. Mobilnost delavcev je eden najpomembnejših dejavnikov, ki bi lahko
pomagali povečati rast in zaposlovanje v Evropi, vendar so davčne ovire še naprej ena od največjih
težav pri iskanju dela v drugi državi članici. Komisija bo zato v letu 2012 izvedla podroben pregled
nacionalnih neposrednih obdavčitev, s katerim želi ugotoviti, ali so zaradi njih delavci, ki živijo v eni
državi članici, delajo pa v drugi, neupravičeno v slabšem položaju. Vsakršne ugotovljene
diskriminacije ali kršitve temeljnih svoboščin EU bo Komisija naznanila nacionalnim organom in od
njih zahtevala, da poskrbijo za ustrezne spremembe. Če težave kljub temu ne bodo odpravljene, bo
Komisija proti zadevni državi članici sprožila postopek za ugotavljanje kršitev. Ker davčne ovire
ostajajo ena ključnih težav pri zagotavljanju čezmejne mobilnosti, si Komisija na različnih področjih
prizadeva odpraviti ovire za delavce iz EU, na primer s svojima predlogoma za odpravo dvojne
obdavčitve (IP/11/1337) in izboljšanje zaščite napotenih delavcev (IP/12/267). (Vir: EK, bh)
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