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NOVIČKE SOS
SKUPNA SEJA PREDSEDSTVA SOS IN ZOS
6. marca je v Pivki potekala prva letošnja skupna seja Predsedstva SOS in ZOS, kjer sta bila
obravnavana dva zakonodajna predloga sprememb Zakona o lokalni samoupravi ter predlog
sprememb Zakona o lokalnih volitvah. Izpostavili so predvsem populistični način reševanja
problemov na tem področju, ki lahko negativno vpliva na sistem lokalne samouprave. Ugotovljeno je
bilo, da so predlogi v marsičem strokovno problematični ter da posegajo v ustavne pravice.
Ena izmed predlaganih sprememb Zakona o lokalni samoupravi pomeni zaostritev kriterijev glede
prenehanja mandata članom občinskega sveta, županu in podžupanu, kar člani predsedstva niso
smatrali kot sporno. Kot razlog za prenehanje je med drugim predvidena tudi pravnomočna obtožnica
zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Omenjena postavka je v
skladu z 27. členom Ustave RS, ki določa domnevo nedolžnosti, kot eno temeljnih človekovih pravic
in svoboščin. Župani so se strinjali, da je smiselno urediti možnost odpoklica županov vendar na
način, da se ta uredi enotno za vse funkcionarje v državi. Sistem mora biti transparenten, z
varovalkami, ki bodo preprečevale zlorabe. Kot ena izmed takšnih se je omenjala prepoved odpoklica
v času enega leta pred in enega leta po volitvah ter upoštevanje volilne pravice. Ustrezno bi moral biti
tudi določen odstotek volivcev, ki lahko vložijo pobudo za razpis referenduma, odstotek volivcev, ki
lahko zahteva razpis referenduma ter opredeliti volilno udeležbo na referendumu za odpoklic
župana. Župani so tudi sklenili, da se novo mandatarko in potencialne koalicijske partnerje pozove,
da v programu posebno pozornost namenijo črpanju kohezijskih in evropskih sredstev ter da
področju lokalne samouprave namenijo samostojno službo.
Vesna Juvan Gotovac ter dr. Roman Lautar iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo sta
predstavila osnutek projekta Portal elektronskih uradnih glasil občin, katerega namen je elektronsko
uradno glasilo opredeliti kot edino uradno obliko objave občinskih predpisov. Portal bi zagotavljal
ustrezen pravni red države, pravno varnost, transparentnost, standardizirane oblike pisanja
predpisov ter predhodno oceno skladnosti predpisa z zakonom in nomotehničnimi pravili.
Župani pa so razpravljali tudi o problematiki izjemno povečanih stroškov zimske službe v letošnji
zimi ter škode povezane s tem. Izpostavila se je možnost zagotovitve sredstev iz državnega proračuna
na podlagi Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sklenilo se je, da se občine
pozove, da posredujejo oceno povečanja stroškov na tem področju, hkrati pa se pristojnemu ministru
posreduje pobuda za sestanek. (pa)

POVEČANI STROŠKI Z ZIMSKO SLUŽBO
Na skupni seji Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, ki je bila 6. marca 2013 v Pivki,
smo obravnavali problematiko izjemno povečanih stroškov za zimsko službo v slovenskih občinah v
letošnji zimi. Stroški zimske službe so v letošnji zimi močno presegli predvidene proračunske
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postavke, ki sicer zadoščajo v normalnih razmerah. Poleg stroškov zimske službe so dodatni stroški
nastali tudi zaradi plazov, intervencij, sodelovanja gasilskih društev in komunalnih podjetij. Posredne
škode nastale na voziščih zaradi številnih pluženj, soljenja ter spomladanske odjuge, pa večinoma še
ni mogoče oceniti. 8. člen Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami kot naravne nesreče
opredeljuje tudi visok sneg in snežne plazove, pri čemer škoda, ki jo povzroči naravna ali druga
nesreča, obsega tako neposredno škodo, stroške intervencij ter ukrepe, s katerimi se prepreči škodljive
posledice nesreč. Nadalje je v 10 členu istega zakona določeno, da se sredstva za odpravo posledic
nesreč dodelijo iz državnega proračuna za odpravo posledic naravne nesreče na stvareh v lasti občine,
v skladu z določbami zakona, če je občina, na območju katere so nastale posledice, sredstva za
odpravo posledic zagotovila iz svojega proračuna.
Zato smo občine pozvali, da nam do četrtka, 14.03.2013, pošljejo obseg stroškov, ki so jih imele v zvezi
z

zimsko

službo

v

letošnji

zimi

ter

specifikacijo

stroškov

na

elektronski

naslov:

polona.atelsek@skupnostobcin.si. Predloge bomo posredovali pristojnemu ministrstvu, predviden pa
je tudi sestanek z njihovimi predstavniki. (pa)

KOMISIJA ZA ZAKONODAJNA IN PRAVNA VPRAŠANJA O
PREDLOGIH ZLS, ZOKOJF IN ZLV
V prostorih MO Velenje je 5.3.2013 potekal sestanek Komisije za zakonodajna in pravna vprašanja, ki
se je sestala na temo svežnja zakonodaje: Predlog zakona o lokalni samoupravi ZLS-S in ZLS-T,
Dopolnitev Predloga Zakona o omejevanju kandidiranja in opravljanja javnih funkcij (ZOKOJF) ter
Predlog sprememb Zakona o lokalnih volitvah. Članice in člani komisije v osnovi sicer niso
nasprotovali strožji ureditvi oz. kriterijem, ki določajo pod kakšnimi pogoji državljanka oz. državljan
ne sme kandidirati za javne funkcije ter možnosti, da prebivalci in prebivalke lokalnih okolij lahko
preverjajo, kakšno zaupanje ima v lokalnih okolij izbran župan oz. županja. Vendar pa dvomijo v
hitrost spreminjanja zakonodaje, če ta ni premišljena in dobro pripravljena. Nakopičenih težav, s
katerimi se sooča država, v tem kontekstu na področju etičnega in moralnega ravnanja javnih
predstavnikov po mnenju komisije SOS ni mogoče preprosto reševati samo z ostrejšimi določili v
zakonodaji, pač pa so mnenja, da je spremembe mogoče doseči z doslednostjo in učinkovitostjo vseh
vej oblasti, z vzori, kako se mora in sme ravnati. Izrazili so prepričanje, da bi ne dovolj premišljene
rešitve v naslednjih korakih pomenile še večje težave in zaplete, da o kršitvah povezanih z Ustavo RS
in temeljnimi pravnimi normami niti ne govorimo. Nikakor pa takšne spremembe ne bodo uspele
reševati problemov vezanih na moralno in etično držo posameznika in posameznice, ki želijo
opravljati javne funkcije. Mnenje komisije za zakonodajna in pravna vprašanja pri SOS je bilo
predloženo predsedstvu SOS in predsedstvu ZOS ter obravnavano na skupni seji, ki je potekala 6.
marca v Pivki. Predlog Zakona o omejevanju kandidiranja in opravljanja javnih funkcij (ZOKOJF), ki
ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev oziroma v njihovem imenu poslanec
Jani Möderndorfer, je bil v vmesnem času umaknjen. Stališča obeh predsedstev so v pripravi in bodo v
kratkem posredovani pristojnim na državni ravni. (jv)

USTANOVLJENA JE SONČNA ZADRUGA
Sekretariat SOS je vse občine članice po elektronski poti obvestil, da je ustanovljena Sončna zadruga,
katere soustanoviteljica je tudi Skupnost občin Slovenije skladno s sklepom Predsedstva SOS. Sončna
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zadruga je neprofitna energetska zadruga, v katero se lahko včlanijo tudi občine. Včlanitev v Sončno
zadrugo bo članicam ponujala številne ugodnosti in prihranke z izvedbo različnih projektov. Prvi
projekt se že pripravlja in kmalu vam bomo poslali prvo projektno ponudbo Sončne zadruge, ki bo
zanimiva za vse, ki bi želeli zamenjati kotlovnice. V predstavitvenem dokumentu so predstavljeni
razlogi zakaj smo jo ustanovili, kakšne bodo njene naloge, kaj bo ponujala občinam... ko vam bo čas to
dopuščal, vas vabimo k ogledu vsebin in razmisleku o priložnostih za vašo občino. V kolikor
potrebujete dodatne informacije smo vam na voljo v Sekretariatu SOS, kjer smo prav tako odprti za
pobude in predloge. (sk)

SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V KLRO
Slovenska delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu Evrope, se je sestala v četrtek
7. marca. Na sestanku delegacije je beseda tekla o tekočem delu in obisku plenarnega zasedanja
Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri SE, ki bo v času od 19. do 21. marca v Strasbourgu. Na
sestanku je bilo dogovorjeno, da se bodo zasedanja udeležili županja Šmarjeških Toplic Bernardka
Krnc, župan občine Beltinci dr. Matej Gomboši in podžupanja občine Izola Breda Pečan, ki bo
nadomeščala podžupana občine Starše Alojza Šerdonerja. V nadaljevanju so se prisotni pogovarjali
tudi o možni predstavitvi Slovenije v času naslednjega plenarnega zasedanja v mesecu oktobru.
Reprezentativni združenji bodo k sodelovanju povabili zainteresirane občine, ki se želijo predstaviti v
Strasbourgu. (MM)

TISKOVNA KONFERENCA O VARNOSTI NA CESTAH V SAVINJSKI
REGIJI
V četrtek 7. marca je v prostorih Mestne občine Celje potekala tiskovna konferenca na temo varnosti
na cestah v Savinjski regiji. Tiskovno konferenco je organizirala Agencija RS za varnost v cestnem
prometu, saj je letos na cesti v Savinjski regiji bilo že 7 smrtnih žrtev, medtem ko v lanskem letu ni bili
nobene smrtne žrtve na cestah v Savinjski regiji. Na tiskovni konferenci je varnost v cestnem prometu
in vlogo občin predstavil Boštjan Omerzel, predsednik Komisije za občinsko redarsko službo pri
Skupnosti občin Slovenije, ki je poudaril, da ima Savinjska regija dva medobčinska redarstva v
Velenju ter v Celju kateri izvajajo aktivnosti v okviru Nacionalnega programa varnosti cestnega
prometa za leto 2013-2022. Aktivno sodelujejo pri preventivnih akcijah Javne agencije RS za varnost
prometa tako v urbanih območjih kot v okolici šol in vrtcev ter skrbijo za izvajanje preventivnih in
represivnih ukrepov. »S tem vplivamo na stanje prometne kulture udeležencev cestnega prometa« je
zaključil. Zvočni zapis in gradivo tiskovne konference si lahko pogledate na tej povezavi. (MM)

PRIPRAVA PROTOKOLA NA OBČINAH
Skupnost občin Slovenije je v sodelovanju s gospo Ksenijo Benedetti, šefinjo protokola RS, izvedla
delovni posvet namenjen predstavnikom lokalnih skupnosti na temo priprave protokola na občinah.
Posvet je potekal dne 6. marca v Ljubljani, na katerem je predavateljica Ksenija Benedetti udeležencem
predstavila kako po protokolu pisno komunicirati, kako pripraviti in izpeljati poslovni sestanek ter
prednostni vrstni red v RS. Udeleženci so se z zanimanjem odzvali na predavano in zastavili tudi
marsikatero vprašanje. (ur)
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SESTANEK OŽJE DELOVNE SKUPINE ZA PRIPRAVO AMANDMAJEV K
ZVO
V skladu z dogovorom z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje na sestanku, ki je potekal 20.2.2013, smo
v Skupnosti občin Slovenije oblikovali ad hoc ožjo delovno skupino z namenom, da skupaj oblikujemo
amandmaje k predlogu Zakona o varstvu okolja predvsem v delu, ki se dotika dela občinskih
inšpekcijskih služb – to je predvsem prenos nadzora nad dimnikarskimi službami ter sprememba 157a
člena. Kljub temu, da je na prejšnjem sestanku bilo s strani občinskih inšpektorjev potrjeno, da bi pod
pogojem prejema dodatnih sredstev za občine zaradi prenosa nalog, bil prevzem omenjenih nalog
mogoč, se je v pogovoru med strokovnjaki izkazalo, da zaradi zaskrbljujočega stanja javnih financ in
konstantnega nižanja sredstev iz naslova povprečnine za občine, ni verjetno, da se bo dodatna
sredstva v resnici občinam tudi zagotovilo. Zato se je ožja delovna skupina odločila ta del v dikciji
člena 156a črtati. Kar zadeva 157a člena, ki v novem predlogu predvideva, da bo občinska inšpekcijska
služba odredila odstranitev odpadkov v naravi v količini do 10m3 pa so strokovnjaki predlagali, da se
dikcija člena zakona ohrani v obliki, kakršna je v veljavnem ZVO z le manjšimi popravki. V tretji
zadevi, ki se za občine bistveno spreminja, to so sredstva iz naslova okoljske dajatve, so prisotni na
sestanku povedali, da je za občine bistvenega pomena, da se ta del izloči iz cene komunalnih storitev,
saj se višina okoljske dajatve zaradi pritiskov Eu mora zvišati, vendar ne na zahtevo občin, kar mora
biti jasno vidno. V sekretariatu SOS bomo pripravili čistopis pripomb in jih, po potrditvi skupine,
posredovali ministrstvu. (bh)

ALI SLOVENIJA DOSEGA CILJE NA PODROČJU KAKOVOSTI ZRAKA?
Predstavnica SOS se je 8. 3. 2013 skupaj s predstavniki več občin udeležila predstavitve na temo stanja
onesnaženosti zraka v Sloveniji, ki jo je organizirala Agencija RS za okolje (ARSO. Namen
predstavitve je obeležiti leto zraka. Leto 2013 je za leto zraka razglasila Evropska Komisija, ki vodi
številne aktivnosti, katerih cilj je izboljšanje »zračne« zakonodaje. V ospredje so na ARSO postavili
vire izpustov onesnaževal zraka in stanje onesnaženosti, za kar na Agenciji RS za okolje vodijo tudi
različne zbirke podatkov. Mag. Tanja Cegnar je komentirala povezanost med stanjem onesnaženosti
zraka in vse bolj aktualnimi podnebnimi spremembami. Ker je osnovni cilj vseh okoljskih
monitoringov zagotavljanje zdravja ljudi, so k sodelovanju povabili tudi predstavnike Inštituta za
varovanje zdravja ljudi, g. Petra Otorepca in prof. dr. Ivana Eržena, ki sta predstavila izpostavljenost
ter vplive onesnaženega zraka na zdravje ljudi ter pomen načela previdnosti v zvezi z
izpostavljenostjo zelo drobnim »ultrafinim« delcem. Predstavitev je zaključil g. Boštjan Paradiž iz
Ministrstva za kmetijstvo in okolje, ki je podal pregled in rezultate aktivnosti v zvezi s pripravo
načrtov za izboljšanje kakovosti zraka na državni in lokalni ravni. Predstavitve se je udeležilo tudi
veliko predstavnikov iz občin, zato je po zaključeni predstavitvi zasedala komisija Skupnosti občin
Slovenije za varstvo okolja in trajnostni razvoj.
Izpusti v zrak so se v zadnjem desetletju zmanjšali in so pod dovoljenimi vrednostmi, ki jih predpisuje
EU. WHO priporoča druge, zdravju prijaznejše, nižje vrednosti. Kljub temu, da so izpusti onesnaževal
v zrak pod dovoljenimi vrednostmi, kakovost zraka zaradi onesnaženosti z delci ostaja problem, še
posebej v zimskih mesecih. K temu največ prispevajo vremenske razmere in individualna kurišča,
deloma tudi promet in industrija. Glavni vir izpustov delcev so gospodinjstva, ki se ogrevajo na lesno
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biomaso. Več o predstavitvi v sporočilu za javnost ARSO-a. PPT predstavitve na spletni strani ARSO
(SK)

KOMISIJA ZA VARSTVO OKOLJA IN TRAJNOSTNI RAZVOJ O ZRAKU
Mag. Jože Jurša, vodja oddelka za podnebne spremembe na MKO in vodja skupine za pripravo
načrtov za kakovost zraka je predstavil ukrepe za občine za izboljšanje zraka. V skladu z zakonodajo
EU morajo države članice sprejeti vse potrebne ukrepe za izboljšanje kakovosti zraka in te informacije
zagotoviti v načrtih za kakovost zraka. Če tega ne storijo, se zoper njih pravno ukrepa. Slovenija je
prejela že več opominov. Vlada RS je julija 2011 sprejela Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s
kakovostjo zunanjega zraka. Zaradi preseganj mejnih vrednosti PM10 je bilo določenih 6 podobmočij
(Območja: MO Murska Sobota; MO Celje; Območje občin Hrastnik, Trbovlje in Zagorje ob Savi; MO
Kranj; MO Novo Mesto in MO Nova Gorica). Januarja 2013 so dali v javno obravnavo štiri Odloke o
načrtu za kakovost zraka na območju, in sicer za mestne občine Celje, Novo mesto, Murska Sobota in
Kranj. Gre za območja občin, na katerih so prekoračene dnevne mejne vrednosti ravni PM10 v zraku.
Pripravljena sta tudi predloga odloka za MOL in MOM. Odloki vsebujejo približno 40 ukrepov, ki so
razvrščeni v tri skupine: na ukrepe na področju spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih
virov energije, ukrepe na področju prometa in ukrepe na drugih področjih. Vsi pa bodo bistveno
prispevali k zmanjšanju onesnaževanja zraka z delci PM10.
Predlogi ukrepov, ki bi jih lahko ob teh šestih območjih aplicirali tudi v ostalih občinah so po predlogu
mag. Jurše naslednji: ozaveščanje, pravilno kurjenje, načrti mobilnosti, načrtovanje v občinah tudi z
vidika kakovosti zraka, izboljšano energetsko svetovanje, naloge dimnikarske službe in zagotavljanje
minimalnih standardov.
Članice in člani komisije so opozorili, da je pri ukrepih za zrak nesmiselno upoštevati meje občine, saj
se prašni delci in ostala onesnaževala ne gibajo znotraj teh meja. Prav tako so izpostavili nesmiselnost
priprave načrtov mobilnosti samo znotraj občinskih meja, saj so dnevne migracije v središča mest
eden glavnih problemov in se dogajajo znotraj regij in ne občinskih meja. Izrazili so tudi željo in
potrebo, da MKO pripravi metodologijo za izdelavo načrtov mobilnosti in po izvajanju ukrepov iz teh
načrtov srečanja občin z namenom evalvacije in izmenjave izkušenj. Mag. Jurša je glede občinskih
meja izrazil strinjanje z izraženimi pomisleki, vendar poudaril, da naša veljavna zakonodaja omogoča
spodbude degradiranim občinam – samo znotraj občinskih meja. Saša Kek iz SOS je prisotne
seznanila, da si SOS prizadeva za promocijo regijskih SEAP (Sustainable energy action plan, ang. –
trajnostni energetski akcijski načrt) in da je bila ideja prvič predstavljena koroškim županom, ki so
pobudo dobro sprejeli. Pobuda odgovarja prav na izzive, ki so bili izpostavljeni glede meja občin.
Komisija je sklenila, da zbere pisno vse pobude, ki se nanašajo na zrak, pa tudi širše in se v kratkem
sestane s predstavniki MKO. (SK)

PROJEKT POVEZLJIVIH ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV
Skupnost občin Slovenije je pri občinah zbirala interes za sodelovanje pri vzpostavitvi povezljivih
zbirk prostorskih podatkov, ki ga bo izvajalo Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Na njihov poziv
smo iz SOS sporočili interes, ki smo ga prejeli iz občin. MzIP je poslalo odgovor, da so na podlagi
posvetovanja z Geodetsko upravo RS za območje prototipa izbrali občini Jesenice in Škofja Loka.
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Izbranim občinam čestitamo in želimo uspešno delo ter dobre rezultate. Iz MzIP so v odgovoru še
dodali, da je zaradi omejenih sredstev velikost prototipa omejena in da če bodo območje prototipa
širili, bodo izbirali med prispelimi predlogi občin. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
PREDLOG RESOLUCIJE O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNEGA
VARSTVA V OBDOBJU 2013 – 2020
V Skupnosti občin Slovenije smo prejeli predlog Resolucije o nacionalnem programu socialnega
varstva v obdobju 2013 – 2020, ki ga je sprejela Vlada RS na redni seji, dne 21.02.2013. V lanskem letu
ste nam že posredovali predloge in stališča na osnutek PSV za obdobje 2013-2020, ki smo ga na
Skupnosti občin prejeli s strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, pripravljavca. Vljudno
vas naprošamo, da nam podate morebitne dodatne predloge, stališča in predloge na predlog
Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva v obdobju 2013-2020, ki bo pred sprejetjem
obravnavan v Državnem zboru.
Za izvedbo Resolucije o nacionalnem programu socialnega varstva 2013-2020 je potrebno postopno
povečanje sredstev (sredstva države, občin ter Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, všteta so
tudi evropska sredstva). Trije glavni cilji razvoja sistema socialnega varstva do leta 2020 so:
zmanjševanje tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti ogroženih in ranljivih skupin
prebivalstva, izboljšanje razpoložljivosti in pestrosti ter zagotavljanje dostopnosti in dosegljivosti
storitev in programov, izboljševanje kakovosti storitev in programov ter drugih oblik pomoči (preko
povečanja učinkovitosti upravljanja izvajalskih organizacij, povečanja njihove avtonomije in
upravljanja s kakovostjo in zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov
na načrtovanje in izvajanje storitev). Vljudno vas naprošamo, da stališča in pripombe posredujete
najkasneje do 11.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O JAVNIH SKLADIH
Skupnost občin Slovenije je prejela Predlog zakona o dopolnitvi Zakona o javnih skladih (ZJS-1A),
EPA 1014 – VI, ki sta ga Državnemu zboru predložili poslanki. Poglavitni cilj Predloga je omogočiti
povečanje ponudbe neprofitnih najemnih stanovanj ter s tem omogočiti ugodnejši, lažji in hitrejši
dostop do neprofitnih najemnih stanovanj državljankam in državljanom RS, predvsem mladi
generaciji. Predlog zakona o dopolnitvah Zakona o javnih skladih (ZJS-1A) lahko preberete tukaj.
Vljudno vas naprošamo, da stališča, pripombe posredujete najkasneje do 22.03.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O LEKARNIŠKI DEJAVNOSTI (ZLD -1)
Skupnost občin Slovenije je na strani Ministrstva za zdravje zasledila predlog Zakona o lekarniški
dejavnosti (ZLD-1), ki ga je ministrstvo posredovalo v javno razpravo. Predlog Zakona o lekarniški
dejavnosti med drugim predvideva, da namesto občin lekarniško dejavnost organizira in zagotavlja
država. Z zakonom se tudi poskuša zagotoviti potreba, da bo preskrba z zdravili, medicinskimi
pripomočki temeljila na visoki strokovni usposobljenosti lekarniških strokovnih delavcev, njihovemu
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etičnemu delu pri svetovanju pacientom glede, varne, pravilne in smiselne uporabe zdravil kot tudi
drugih izdelkov, ki lahko vstopajo v interakcije z zdravili ter vplivajo na zdravljenje varnost in
učinkovitost zdravljenja z zdravili.
Glede na predvidene spremembe ZLD vas vljudno naprošamo, da nam podate vaše predloge, stališča
in mnenja na predlog Zakona, najkasneje do 30.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

SPREMEMBA ZAKONA O CESTAH, ZAKONA O VARNOSTI V
ŽELEZNIŠKEM PROMETU, ZAKONA O VOZILIH IN ZAKONA O
VOZNIKIH
V Državni zbor so v obravnavo prispeli Spremembe in dopolnitve Zakona o cestah, Zakona o vozilih
in Zakona o voznikih. V slednjih dveh se prenašajo pristojnosti Agencije za varnost v prometu na
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor. Opozoriti je potrebno na Zakon o spremembah in
dopolnitvah Zakona o cestah v skladu s katerimi bodo občinam, kot tudi občanom nastale finančne
obveznosti. Iz navedenega vas pozivamo, da si navedene spremembe zakonom pozorno pogledate na
tej povezavi, ter vaše pripombe in predloge posredujete na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si
najkasneje do ponedeljka 1. aprila. (MM)

DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA O OMEJEVANJU K ANDIDIRANJA
IN OPRAVLJANJA JAVNIH FUNKCIJ - UMAKNJEN
Predlog Zakona o omejevanju kandidiranja in opravljanja javnih funkcij (ZOKOJF), ki ga je
Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev oziroma v njihovem imenu poslanec Jani
Möderndorfer je bil umaknjen.

UREDBA O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV
21. februarja 2013 smo na ministra za infrastrukturo in prostor, Zvonka Černača, naslovili dopis glede
Osnutka uredbe o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, s katerim smo ga pozvali, da
osnutek javno objavijo, zagotovijo vključitev in sodelovanje občin ter javnosti ter predvidijo rok 30 dni
za posredovanje pripomb. V četrtek, 28. februarja smo iz Ministrstva za infrastrukturo in prostor
prejeli dopis v katerem so pojasnili, da gre za gradivo objavljeno na spletni strani Ministrstva za
infrastrukturo in prostor že dne 14. septembra 2011. Pojasnili so še, da je razprava trajala 30 dni, vanjo
pa je bila vključena vsa zainteresirana strokovna in splošna javnost. Gradivo je bilo na podlagi
pripomb dopolnjeno in popravljeno ter nato dne 21. junija 2012 posredovano v medresorsko
usklajevanje. V predlogu je ministrstvo upoštevalo 60% pripomb SOS. Odgovor v celoti lahko
pogledate tukaj.

PRIPOMBE NA UREDBO O DELOVANJU RAZVOJNIH SVETOV
KOHEZIJSKIH REGIJ
S strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo smo prejeli v obravnavo Uredbo o delovanju
razvojnih svetov kohezijskih regij. Pri oblikovanju pripomb in predlogov SOS je sodelovala komisija
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za črpanje Eu sredstev ter predsednik SOS. Pripombe so na pristojnem ministrstvu prejeli v
zastavljenem roku. (mm)

POSLANE PRIPOMBE NA UREDBO O ODLAGANJU ODPADKOV NA
ODLAGALIŠČIH
Ker smo na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje zasledili, da je v javni razpravi Osnutek
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, smo v
sodelovanju s pristojnimi komisijami SOS in mnenji občin članic na MKO v predpisanem roku
posredovali pripombe. (bh)

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA

AKTI ZA IZVEDBO POSTOPKA PODELITVE KONCESIJ
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po pomoči pri iskanju podatkov.
Naprosili smo občine članice, da nam posredujejo podatke glede aktov za izvedbo postopka podelitev
koncesij v zdravstvu.
Občino je konkretno zanimalo ali imajo občine sprejet akt za izvedbo postopka podelitev koncesij za
opravljanje dejavnosti javne zdravstvene službe na primarni ravni (Odlok o predmetu in pogojih za
podelitev koncesije za opravljanje javne službe v osnovni zdravstveni dejavnosti na območju občine)?
Odgovore občin lahko preberete tukaj. Čistopis akta občine Brežice lahko preberete tukaj. (ur)

FINANCIRANJE VARSTVA VOZAČEV
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede financiranja varstva za otroke, ki
morajo čakati na organiziran prevoz. Osnovna šola mora učencem, ki morajo čakati na organiziran
prevoz, zagotoviti varstvo skladno s 56. členom Zakona o osnovni šoli. Na podlagi zgornje navedbe
šola od občine zahteva povračilo stroškov za zagotovitev varstva vozačev, ki ga opravljajo učitelji in
teh ur jim ministrstvo ne plača. Občino je zanimalo na kakšen način imajo to urejeno občine s šolami.
Ali jim plačujejo urne postavke in višina le te ali je to določen nek pavšalni znesek? Odgovore občin
članic SOS si lahko preberete tukaj. Dopis MIZKŠ, ki ga je prejela občina, glede financiranja varstva
vozačev najdete tukaj. (ur)
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

SISTEM OBRAČUNAVANJA PRIPRAVE POGODB
Na sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice glede zaračunavanja
priprav pogodb, soglasij. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete navedene podatke. Nekatere
Občine imajo urejen sistem obračunavanja priprave pogodb o priznanju lastninske pravice,
uskladitvenih pogodb, izdajo soglasij, itd. Ker se občina tudi sama sooča s pripravo velikega števila
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pogodb in soglasij, naproša za posredovanje informacij, kakšen sistem obračunavanja priprave
navedenih dokumentov imate druge občine članice. Vaše odgovore nam prosimo posredujte do
12.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si (ur)

DODELITEV SREDSTEV
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli prošnjo občine članice po posredovanju informacij glede
dodelitev sredstev v kmetijstvu. Občinski svet je na pobudo svetnika sprejel amandma proračuna 2013
s katerim se sredstva namenijo Veterinarski postaji v občini, in sicer za svetovanje oziroma opravljeno
neko storitev kmetom na področju občine. Prejemnik sredstev bi bila Veterinarska postaja za
brezplačno opravljeno storitev na področju zdravstvenega varstva živali, koristniki pa kmetje v občini.
Občino zanima na kakšen način bi pomoč dodelili in kaj bi bili upravičeni stroški oziroma storitev.
Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do 12.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si (ur)

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
12.03. / KULTURNI BAZAR 2013 IN PREDSTAVITEV SLOVENSKE
PISATELJSKE POTI
V imenu generalne direktorice Direktorata za ustvarjalnost, Ministrstva za izobraževanje, znanost,
kulturo in šport (MIZKŠ), Barbare Koželj Podlogar ter direktorja Urada za razvoj izobraževanja,
MIZKŠ, Matije Vilfana, vas vabimo na Kulturni bazar 2013 v torek, 12. marca 2013, med 9. in 20. uro v
Cankarjevem domu, Prešernova cesta 10, Ljubljana. Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse
udeležence brezplačna. Kulturni bazar je zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne
delavce v vzgoji in izobraževanju ter kulturi, namenjen pa je tudi širši strokovni javnosti.
Kot podporniki projekta Društva pisateljev Slovenije vas vljudno vabimo na PREDSTAVITEV
PROJEKTA SLOVENSKA PISATELJSKA POT Z VODNIKOM PO POTI, ki bo potekala v sklopu
Kulturnega bazarja v Cankarjevem domu, 12. marca 2013, ob 15.00 uri.
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije se je že v letu 2011 izreklo za podporo ambicioznemu projektu
Društva pisateljev Slovenije ter podpisalo sporazum o podpori in sodelovanju, pri pripravi
SLOVENSKE PISATELJSKE POTI, ki oživlja in predstavlja bogato slovensko literarno dediščino.
Osrednji del projekta »Slovenska pisateljska pot« je pohodna transverzala, ki je zasnovana kot učna
pot, ki povezuje rojstne domačije in hiše, v katerih so pisatelji živeli in pisali. Vsebine so obogatene s
spremnimi vsebinami in gradivi, vključujejo pa tudi virtualni vodnik po kulturni dediščini in dogodke
v živo. V sklopu projekta so v Društvu pisateljev Slovenije pripravili tudi edinstveni VODNIK PO
SLOVENSKI PISATELJSKI POTI, ki vsebuje natančne opise in zemljevid poti s primeri dobre prakse,
ki je tik pred izidom. Vabilo na Kulturni bazar 2013, program, program za otroke

14.03. / POROČILA O REGIJSKIH POSVETIH RAČUNSKEGA SODIŠČA
REPUBLIKE SLOVENIJE S PREDSTAVNIKI OBČIN V OBDOBJU 2011 -2012
Skupnost občin Slovenije z Računskim sodiščem RS in Združenjem občin Slovenije organizira
brezplačno PREDSTAVITEV POROČILA O REGIJSKIH POSVETIH RAČUNSKEGA SODIŠČA
REPUBLIKE SLOVENIJE S PREDSTAVNIKI OBČIN V OBDOBJU 2011-2012.
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Računsko sodišče je obdobju od marca 2011 do septembra 2012 izvedlo regijske posvete na temo
problematike razpolaganja z javnimi financami v lokalnih skupnostih. Posveti so potekali na način, da
so predstavniki računskega sodišča uvodoma predstavili probleme, ki jih pri poslovanju občin
ugotavlja računsko sodišče, na kar so imeli predstavniki občin možnost postavljati vprašanja,
opozoriti na probleme pri poslovanju iz svojega zornega kota in opozoriti na morebitne potrebe po
spremembi zakonodaje. O posvetih je Računsko sodišče pripravilo poročilo, v katerem so
predstavljene teme, obravnavane na posvetih ter pereča področja poslovanja, ki so jih izpostavile
občine same, podani pa so tudi konkretni predlogi za spremembo zakonodaje. Poročilo bo
posredovano Komisiji Državnega zbora RS za nadzor javnih financ. Poročilo bo predstavljeno na
delovnem posvetu, ki bo potekal v četrtek, 14. marca 2013, ob 10.00 uri , v dvorani Državnega sveta
RS, Šubičeva 4, Ljubljana. Vabilo na posvet
Posvet je brezplačen. Udeležbo potrdite s prijavnico, ki jo prosimo posredujte najkasneje do torka, 12.
marca 2013. Izpolnjeno prijavnico pošljite skenirano na e-naslov: metka.lasic@skupnostobcin.si ali po
faxu: 02/234 15 03 ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta 1, 2000 Maribor.

14.03. / SESTANEK NA NMZ ZARADI TEŽAV S PRIDOBIVANJEM
PODATKOV IZ URADNIH EVIDENC
V četrtek, 14. marca 2013 ob 10. uri bo v prostorih Ministrstva za notranje zadeve, potekal sestanek
predstavnikov komisije za občinsko redarsko službo s predstavniki MNZ zaradi težav pri
pridobivanju podatkov iz uradnih evidenc.
Težave se zlasti pojavljajo pri pridobivanju podatkov iz Centralnega registra prebivalstva preko
aplikacije namenjene lokalnim skupnostim, ki ne omogoča iskanja na podlagi vpisanega naslova. Prav
tako so težave in posledično preobremenjenost upravnih enot pri pridobivanju fotografij iz Registra
potnih listin in Registra osebnih izkaznic, saj imajo trenutno na voljo le fotografije iz Registra
vozniških dovoljenj, kjer pa so slike na voljo le v primerih, kjer je izdano novo vozniško dovoljenje.

20.03. / PREDSTAVITEV ZAKONODAJNIH SPREMEMB NA PODROČJU
GRADITVE OBJEKTOV IN PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor organizira delovni
posvet na temo Predstavitev zakonodajnih sprememb na področju graditve objektov in prostorskega
načrtovanja. Delovni posvet bo izveden v sredo, 20 marca 2013, v prostorih Knjižnice Domžale, Cesta
talcev 4, 1230 Domžale. Vabilo, prijavnica
Na delovnem posvetu bosta predavatelja Sandi Rutar, vodja Sektorja za graditev ter Luka Ivanič,
vodja Sektorja za urejanje prostora na lokalni ravni predstavila novosti in spremembe Zakona o
graditvi objektov- ZGO-1D ter Zakona o prostorskem načrtovanju- ZPNačrt-B. Prijave so mogoče do
torka, 19. marca 2013, na faks 02 234 15 03 ali po elektronski pošti na naslov: metka@skupnostobcin.si.
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22.-23.03. / ZAKLJUČNA KONFERENCA PROJEKTA LOCPART IN
JADRALNA REGATA
Skupnost občin Slovenije in Udruga gradova u Republici Hrvatskoj vas vabita na zaključno
konferenco projekta LOCPART – promocija in ustvarjanje novih partnerstev med občinami, ki bo
potekala od 22.3 – 23.3.2013 v Biogradu na moru. Zaključno konferenco organiziramo z namenom, da
predstavimo končne rezultate projekta in uspešna lokalna partnerstva, ki so se razvila s pomočjo
programa ''Evropa za državljane''. Predstavniki slovenskih in hrvaških mest in občin bodo predstavili
svoje skupne projekte, medtem ko bodo organizatorji konference predstavili novo orodje za iskanje
projektnih partnerjev - spletni portal »Lokalna partnerstva« in publikacijo s primeri uspešnega
sodelovanja »Hvraško-slovenska lokalna partnerstva za Evropo državljanov: mi sodelujemo, kaj pa
vi?«.
Kot uvod v konferenco, bo v petek 22. marca organizirana jadralna regata. Registrirani udeleženci se
bodo pridružili posadkam, ki jih vodijo strokovni skiperji jadralskega kluba Biograd, zato predhodne
izkušnje jadranja niso potrebne. Na isti večer bo v sosednjem hotelu Adriatic organiziran »Open bar
night« namenjen druženju in podelitvi pokalov uspešnim posadkam.
Vse zainteresirane vabimo, da izpolnite priloženo prijavnico in nam jo pošljete do petka, 15. marca na
e-naslov info@skupnostobcin.si ali po faksu na št. 02 234 15 03. Število rezerviranih mest je omejeno na
60, zato bodo organizatorji zapolnili zmogljivosti na podlagi vrstnega reda prispelih prijav. Stroški
nastanitve in prehrane udeležencev v celoti poravna organizator (SOS in UGRH), medtem ko potne
stroške krijejo udeleženci sami. Vabilo, program in prijavnica

28.03. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Veseli nas, da vas lahko tudi v letošnjem letu povabimo na tokrat že VI. posvet DELOVANJE
SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo letos potekal v Škofji Loki, 28. marca 2013. Poleg
ostalih zanimivih tem, bo zanimivo in pomembno predvsem vprašanje prostora in prostorskega
načrtovanja, kot možnosti v okviru delovanja posamezne Skupne občinske uprave. Govorci, ki bodo
sodelovali, so iz različnih institucij in organov, to bodo predstavniki Fakultete za upravo, Ministrstva
za infrastrukturo in prostor, Ministrstva za pravosodje in javno upravo, Uprave RS za zaščito in
reševanje inšpekcijskih organov, zaposlenih na Skupnih občinskih upravah in občinah, ki najbolj
občutijo in delijo vsakdanje rezultate in težave z delovanjem v Skupnih občinskih upravah. Vabilo,
program in prijavnica

07.-09.04. / OBISK EVROPSKIH INSTITUCIJ
Evropska komisija je povabila predstavnike SOS in ZOS da pomagata izbrati 25 predstavnikov občin,
ki se bodo v času od 7. do 9. aprila udeležili izobraževalnega obiska evropskih institucij. Skupnost
občin Slovenije bo tako v Bruselj peljala 12 predstavnikov občin, od tega 3 predstavnike mestnih občin,
3 predstavnike občin s sedežem upravnih enot, 3 predstavnike ostalih občin in 3 predstavnike
Delovne skupine za črpanje EU sredstev. V sklopu obiska, si bodo predstavniki občin ogledali
Evropski parlament, Evropsko komisijo, Odbor regij in Svet Evrope.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
15. - 16.03. / ACTA – ACTIVE CITIZENS TAKE ACTION
Za in proti, Zavod za kulturo dialoga v okviru mednarodnega partnerskega projekta »Active Citizens
Take Action«, ki je podprt s strani programa Evropa za državljane, vabi vse zainteresirane na
mednarodno konferenco o regulaciji interneta in internetu kot orodju demokratičnih sprememb, ki bo
potekala od 15. in 16. marca v Mariboru v Kinu Udarnik in na Drugi gimnaziji Maribor. Na srečanju
bo predstavljenih več kot 30 strokovnih prispevkov, po vsaki predstavitvi bo sledila razprava.
Mednarodna konferenca je zasnovana tako, da se strokovni prispevki izmenjujejo z delavnicami in
debatami o vsebinah, povezanih z internetom in politično demokracijo. Srečanje bo potekalo v
angleškem jeziku, prevajanja ne bo. Program mednarodne konference ACTA - Active Citizens Take
Action (pdf); Program mednarodne konference ACTA s povzetki predavanj in predstavitvami
predavateljev (pdf). Dodatne informacije o konferenci in projektu ACTA - Active Citizens Take Action
so dostopne na spletni strani http://www.zainproti.com/web/index.php/project-description-activecitizens.html. Lepo vabljeni k udeležbi na konferenci!

15.03. / OKROGLA MIZA – ELEKTRONSKA NEPOSREDNA
DEMOKRACIJA
Inštitut za elektronsko participacijo bo na konferenci sodeloval z organizacijo okrogle mize z
naslovom Electronic direct democracy and popular uprisings on internet, ki bo potekala v petek, 15.
marca, od 12.15 do 13.30 ure v Kinu Udarnik v Mariboru. Govorci bodo Simon Delakorda (INePA),
Filip Dobranić (Hekovnik), Sašo Miklič (Piratska stranka) in Tamara Atonoska (Metamorphosis).
Moderiral bo Matej Delakorda.
Namen okrogle mize je predstaviti in kritično osvetliti različne konceptualne vidike elektronske
(virtualne) neposredne demokracije, kot utopije, alternative, dopolnitve ali kritike ostalih modelov
demokracije. Drugi del okrogle mize bo namenjen razpravi o izkušnjah in praktičnih vidikih uporabe
interneta v kontekstu ljudskih protestov oz. vstaj (katera orodja se pojavljajo, vloga spletnih medijev,
kateri so družbeni pogoji za internetni aktivizem – primerjava med Slovenijo in arabsko pomladjo,
kakšni so njegovi učinki ali tovrstne prakse že vodijo v elektronsko neposredno demokracijo). Prosimo
vas za potrditev udeležbe na konferenci do 14. marca na e-naslov: info@inepa.si.

28.03. / NACIONALNA DELAVNICA PROJEKTA ATTRACT - SEE
V okviru projekta Attract-SEE bo v četrtek, 28. marca 2013 med 9. in 13.30
uro na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, potekala delavnica z
naslovom "Izhodišča za sistem spremljanja stanja prostora". Namen
delavnice je razprava o konceptu vzpostavitve in kasnejše implementacije
sistema spremljanja stanja v prostoru (SSSP), o ključnih izsledkih analiz
glede SSSP, o naboru za prostorski razvoj pomembnih tem kot osnove za nabor kazalnikov ter o
konceptu usklajevanja politik na participativen način. Vljudno vas vabimo, da se delavnice udeležite.
Svoj prihod predhodno najavite na naslov: nina.urataric@rec-lj.si
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05.04. / DAN ZA SPREMEMBE
Slovenska filantropija že četrtič zapored pripravlja DAN ZA SPREMEMBE s tematskim naslovom
PROSTOVOLJCI ŠIRIMO SOLIDARNOST. Tema letošnjega, že četrtega Dneva za spremembe, ki bo 5.
in 6. aprila, je izmenjava predmetov, s katero bi osnovnošolcem omogočiti, da se udeležijo šole v
naravi. Kaj lahko storite v vaši občini lahko preberete tukaj.

11.04. / KONFERENCA SLOVECRO
Objavljamo vabilo s programom in drugimi informacijami za mednarodno konferenco SLOVECRO, ki
bo potekala med 11. in 13. aprilom 2013 v hrvaškem Biogradu na Moru. Konferenco pripravlja Inštitut
INEA za jugovzhodno Evropo v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in drugimi partnerji.
Namen konference je predstavitev primerov dobrih praks črpanja evropskih sredstev na področjih
turizma, zaposlovanja, gospodarstva, socialnega podjetništva, komunalne infrastrukture, okolja,
športa, izobraževanja, energetike, kulture, kmetijstva in mladih v finančni perspektivi 2007 – 2014.
Konferenca predstavlja odlično priložnost za povezovanje, mreženje in krepitev slovensko - hrvaških
partnerstev na pragu vstopa Hrvaške v EU. Kotizacija znaša 100 € (za prijave do 1.4.), na konferenci bo
zagotovljeno simultano prevajanje, v priponki je tudi ponudba namestitve, ki ni zajeta v kotizaciji.
Prijavite se na e-naslov: slovecro@gmail.com in v prijavi navedite naslednje podatke:
-

ime in priimek udeleženca,

-

naziv, naslov in davčno številko pravne osebe ter

-

e-naslov.

Za dodatne informacije lahko pokličete gospo Blanko Kovačič, tel. 041 209 676. Vabilo, program
četrtek, program petek in sobota, projekti, tehnične informacije, ponudba namestitve.

NOVICE DRUGIH
NATURA 2000 IN MNENJA 80 OBČIN
Zavodu RS za varstvo narave je predhodno mnenje na predlog sprememb omrežja Natura 2000
posredovalo 80 občin, poslale so 351 pobud. Pri pripravi dopolnjenega predloga območij Natura 2000
je Zavod RS za varstvo narave v celoti upošteval 66 % pobud, 6 % pobud so upoštevali delno. 28 %
pobud ni bilo mogoče upoštevati, najpogosteje zato, ker so predlagale izrez bistvenega dela habitata
varovanih vrst ali habitatnih tipov. Večina pobud, ki so bile v celoti upoštevane (185 od 257pobud), se
je nanašala na drobne tehnične spremembe meje, predvsem na izvzem stavbnih zemljišč iz robnih
delov novo predlaganih območij Natura 2000 pa tudi na drobna prekrivanja s prostorskimi načrti.
Tehnične popravke meje je bilo lažje izvesti na velikih območjih Natura 2000. Sorazmerno enako
velikih pobud na nekaterih majhnih območjih ni bilo mogoče upoštevati, ker je na majhnem območju
tudi razpoložljivega habitata oziroma habitatnega tipa malo in pobuda tako v veliko večji meri poseže
vanj. Več. Poročilo Zavoda.

53. REDNA SEJA VLADE RS
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AKTIVNA POLITIKA ZAPOSLOVANJA
Vlada RS je sprejela Načrt za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja za leti 2013 in 2014, ki je
pripravljen na podlagi Proračuna Republike Slovenije za leto 2013 in Proračuna Republike Slovenije za
leto 2014. Načrt določa okvir razpoložljivih sredstev za izvajanje programov in aktivnosti v okviru
petih ukrepov APZ. V okviru APZ za leti 2013 in 2014 bo namenjeno skupaj 155.499.910 EUR za
izvajanje ukrepov APZ (od tega 65.335.658 EUR iz integralnega proračuna in 90.164.252 EUR iz
sredstev Evropskega socialnega sklada-OP RČV 2007-2013).
Sredstva po ukrepih APZ so v večji meri usmerjena v programe, ki pomenijo neposredno zaposlitev in
v tiste, ki za brezposelne pomenijo pridobivanje novih znanj in veščin za njihovo večjo zaposljivost in
konkurenčnost na trgu dela (usposabljanja in izobraževanja). (Vir: Vlada RS, ur)

SPREMEMBE ENERGETSKEGA ZAKONA
Cilj Zakona o spremembah in dopolnitvah Energetskega zakona je na novo urediti skupna pravila
notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom, predpisati pravila za ločevanje in certificiranje
operaterja prenosnega sistema za elektriko ter pravno in funkcionalno ločevanje operaterjev prenosnih
sistemov zemeljskega plina, uredila bi se prav tako pravila za delovanje sistemskih operaterjev in
notranjega trga z elektriko in zemeljskim plinom v skladu z določili tretjega energetskega svežnja, in
sicer tako, da se krepijo konkurenca na tem trgu, pravice potrošnikov, hkrati se povečuje zanesljivost
oskrbe z elektriko in zemeljskim plinom. (Vir: Vlada RS, ur)

VRSTE POSEGOV V OKOLJE
Na seji je bila sprejeta Uredba o spremembah Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje, s katero se odpravljajo pomanjkljivosti prenosa Direktive o presoji
vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje. Uredba delno spreminja in dopolnjuje
Prilogo II Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. S tem
se odpravljajo pomanjkljivosti, povezane zlasti z nekaterimi izjemami pri navajanju posegov, ki so
predmet presoje vplivov na okolje, ki jih v Direktivi ni. V Prilogi II so pri nekaterih vrstah posegov
dopolnjena in spremenjena merila za presojo vplivov na okolje tako, da so postavljena bolj strokovno
upravičeno in strožje od sedaj postavljenega zgolj administrativnega praga. (Vir: Vlada RS, ur)

ODPRAVA POSLEDIC ZARADI NEURJA S POPLAVO (2007)
Vlada je sprejela Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja s
poplavo 18. septembra 2007 za leti 2013 in 2014. Na podlagi Programa se lahko dokonča obnova
prioritetnih objektov v lasti oseb javnega prava oz. občinskih infrastrukturnih ter izvedbo
geotehničnih ukrepov za zavarovanje stvari in obnovo posebnih objektov kulturnih spomenikov.
Sredstva v višini 300.000 EUR za vsako posamezno leto (2013, 2014) so zagotovljena v finančnem
načrtu MKO. (Vir: Vlada RS, ur)
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ODPRAVA POSLEDIC ZARADI NEURJA Z MOČNIM VETROM IN TOČO
(2008)
Vlada je sprejela Letni program odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi neurja z
močnim vetrom in točo 13. in 14. julija 2008, neurja z točo 8. avgusta 2008 in neurja z deževjem,
močnim vetrom in točo 15. in 16. avgusta 2008 za leto 2013. Sredstva so zagotovljena v višini 600.000
EUR. (Vir: Vlada RS, ur)

ODPRAVA POSLEDIC ZARADI POPLAV (2010)
Na redni seji Vlade sta bila sprejeta Programa odprave posledic neposredne škode na stvareh zaradi
posledic poplav med 16. in 20. septembrom 2010 z izhodišči za izvedbo programa za leti 2013 in 2014.
V programu so zagotovljena sredstva v višini 6.170.872 evra za leto 2013 in v višini 8.053.667 evrov za
leto 2014. (Vir: Vlada RS, ur)

VRAČILO PRESEŽNIH SREDSTEV OBČINAM PO POPLAVAH
Vlada je zagotovila iz rezerve RS 1.222.280 EUR za povrnitev interventnih stroškov občinam po
poplavah v letu 2012 in se upoštevajo pri pripravi in sprejemu Programa odprave posledic, ki so jih
povzročile poplave novembra 2011. (Vir: Vlada RS, ur)

SOFINANCIRANJE OBČIN NA NARODNOSTNO MEŠANEM OBMOČJU
Vlada je izdala Uredbo o sofinanciranju občin na narodnostno mešanem območju za leti 2013 in 2014.
V Uredbi je določen namen porabe in višine sredstev za sofinanciranju dvojezičnega poslovanje
občinskih uprav in organ ter delovanja ter delovanja občinskih samoupravnih narodnih skupnosti za
leti 2013 in 2014. Sredstva so namenjena za dvojezično poslovanje občinskih uprav in organov ter za
poslovanje občinskih samoupravnih narodnih skupnosti v obmejnih občinah. Zagotovijo se sredstva v
višini 1.647.131 EUR za posamezno leto. (Vir: Vlada RS, ur)

JAVNI RAZPIS ZA IZVEDBO SANACIJ
Vlada je na seji sprejela sklep, s katerim se dodelijo dodatne pravice porabe (v višini 42,5 mio EUR
dodatnih EU sredstev) za namen izvajanja »Javnega razpisa za izbor operacij za izvedbo energetske
sanacije osnovnih šol, vrtcev, zdravstvenih domov in knjižnic v lasti lokalnih skupnosti«. Predmet
javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev za sofinanciranje projektov energetske sanacije
stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti občin.
Z ukrepom dodatnih pravic porabe se zagotavlja, da sredstva kohezijskega sklada ne bodo izgubljena,
in da bo R Slovenija ob zaključku finančne perspektive 2007-2013 lahko počrpala 100% evropskih
sredstev. (Vir: Vlada RS, ur)
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OPRAVLJANJE NALOG ZAŠČITE, REŠEVANJA IN POMOČI
Vlada je sprejela Uredbo o spremembi Uredbe o nadomestilu plače in povračilih stroškov med
opravljanjem nalog zaščite, reševanja in pomoči, v kateri se rok (s katerim se lahko uveljavlja zahtevek
za povračilo plače in povračilo nadomestila izpadlega dohodka zaradi opravljanja nalog zaščite,
reševanja in pomoči) podaljšuje na 60 dni. Saj je bilo ugotovljeno, da je rok 30. dni prekratek za
uveljavljanje nadomestil, do katerega so upravičeni delodajalci.
Pravico do nadomestila plače oziroma izgubljenega zaslužka, prejemkov in povračil imajo tudi
državljani, ki prostovoljno in nepoklicno opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči v enotah,
službah in drugih operativnih sestavah društev in nevladnih organizacij. Nadomestilo izplača
delodajalec v breme države ali lokalne skupnosti (odvisno od tega, kje je državljan razporejen v
Civilno zaščito). (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
VABILO ZA SODELOVANJE V PROJEKTU Z MESTNO OBČINO
ISTANBUL
S strani stalnega predstavništva Slovenije pri EU smo prejeli vabilo občinam za sodelovanje pri
projektu »İstanbul On the Path to EU«, ki nastaja v sodelovanju Ministrstva za evropske zadeve v
sodelovanju, metropolitanske občine Istanbul in Zvezo občin Turčije.
Cilj projekta je omogočiti lokalnim oblastem v Istanbulu vzpostavitev zmogljivosti za vprašanja,
povezana z EU in urejanjem pravilnega izvajanja pravnega reda EU na lokalni ravni. Prav tako je
namen projekta spodbujanje lokalnih oblasti in lokalnih organizacij, da aktivno sodelujejo v
pristopnem procesu Turčije k EU in prepoznavanje priložnosti, ki jih nudi EU na določenih interesnih
področjih. Ena izmed najpomembnejših aktivnosti v okviru tega projekta je Town Twinning oz.
pobratenje. Glavni cilj programa je omogočiti lokalnim oblastem Istanbula vzpostavitev partnerstva in
skupnih projektov. Vse podrobnejše informacije glede projekta lahko najdete tukaj.
Projekt je trenutno v postopku identifikacije sodelujočih lokalnih oblasti iz držav članic EU, ki so
zainteresirane za vzpostavitev partnerstva z izbranimi pilotnimi območji v Istanbulu. Razpis za
oddajo prijav je bil objavljen 26. februarja 2013.
Tiste slovenske občine, ki bi želele sodelovati v projektu ste vabljene, da izpolnite prijavni obrazec in
ga posredujete na bozden@tbb.gov.tr, najpozneje do 22. marca 2013.

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE NA KOMASACIJSKIH OBMOČJIH
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje obvešča vse upravičence, da bo v Uradnem listu RS, predvidoma
25.1., objavilo nov javni razpis za ukrep 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem
oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1. komasacije oziroma predmet podpore št. 2.
agromelioracije na komasacijskih območjih. Predmet podpore javnega razpisa za dodelitev
nepovratnih sredstev iz naslova tega ukrepa so komasacije oziroma agromelioracije na komasacijskih
območjih. Cilj ukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijstva in gozdarstva. Vlagatelji za predmet
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podpore št. 1. komasacije, so občine, v katerih se izvaja večinski del komasacije. Vlagatelji za premet
podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih so občine, v katerih se izvaja večinski del
agromelioracije in jih lastniki zemljišč pooblastijo za vodenje investicije.
Več informacij o objavljenem javnem razpisu lahko zainteresirani po njihovi objavi v uradnem listu
dobite na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje... in Agencije RS za kmetijske trge in razvoj
podeželja... oziroma na telefonski številki ARSKTRP: 01/580-77-92, od dneva objave javnega razpisa na
internetni strani, vsak dan v času uradnih ur. Vprašanja se lahko posredujejo tudi po elektronski pošti
na naslov aktrp@gov.si.
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje je objavilo popravek javnega razpisa za ukrep 125 - Izboljšanje in
razvoj infrastrukture, povezane z razvojem oziroma prilagoditvijo kmetijstva, predmet podpore št. 1.
komasacije oziroma predmet podpore št. 2. agromelioracije na komasacijskih območjih. V javnem
razpisu se na strani dve v točki 1 Objava in zaključek javnega razpisa in Vnos vlog v prijavni obrazec
in predložitev vlog ter na strani 12 v točkah 10.1 in 10.4 spremeni datum zaprtja javnega razpisa, in
sicer iz 27. 3. 2013 na 30. 4. 2013, ter datum vnosa vlog v prijavni obrazec iz 11. 3. 2013 na 10. 4. 2013.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE: PROJEKTI PREBIVALCEV IN PODPORNI
UKREPI
Objavljena sta razpis prijavna dokumentacija za program Evropa za državljane, za Projekte
prebivalcev in Podporne ukrepe. Tudi pri teh dveh ukrepih velja, da od letošnjega leta dalje ob sami
prijavi ni potrebno pošiljati dokumentov po pošti. Pri obeh ukrepih se elektronski prijavnici pripneta
častna izjava in proračun. Razpis in prijavno dokumentacijo za Projekte državljanov najdete tukaj.
Razpis in prijavno dokumentacijo za Podporne ukrepe najdete na spletni strani Evropske Komisije.
Rok za prijavo za ukrepa 2.1 in ukrep 2.2 je 1. junij 2013.

RAZPIS ZA LIFE+ ZA LETO 2013
V Uradnem listu Evropske Unije z dne 19. 2. 2012 je bil objavljen Razpis programa LIFE+ za zbiranje
predlogov za leto 2013. Za Slovenijo je okvirno za tri področja dodeljenih skupno 5 624 774 EUR. Rok
za prijave je 25. junij 2013. Več.
Teme letošnjega razpisa so:
LIFE+ Narava in biotska raznovrstnost (glavni cilj je enak kot lani, torej: "zaščititi, ohraniti,
obnoviti, spremljati in olajšati delovanje naravnih sistemov, naravnih habitatov ter prosto živečih
živalskih in rastlinskih vrst, da bi znotraj EU zaustavili izginevanje biotske raznovrstnosti,
vključno z raznovrstnostjo genetskih virov")
LIFE+ Okoljska politika in upravljanje in
LIFE+ Informacije in obveščanje (glavni cilj je ostal enak kot lani: "obveščati in ozaveščati javnost
o okoljski problematiki, vključno s preprečevanjem gozdnih požarov, in zagotavljati podporo za
spremljevalne ukrepe, kot so informacijske in komunikacijske dejavnosti in kampanje, konference
in usposabljanja, vključno z usposabljanjem za preprečevanje gozdnih požarov").
Skupni proračun Unije znaša 278,000.000, najmanj 50 % teh sredstev se dodeli za ukrepe, namenjene
podpori ohranjanja narave in biotske raznovrstnosti. Za Slovenijo je okvirno dodeljenih skupno
5,624.774 EUR (lani nekoliko manj: 5 598 674 EUR). Sredstva so dodeljena tudi Hrvaški, okvirno
1,250.000 EUR. Za naravo in biotsko raznovrstnost je delež finančne podpore Unije največ 50 %
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upravičenih stroškov. Pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate / vrste iz direktiv o
habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %. Rok za prijave je 25.
junij 2013. Več o LIFE+. Kontaktna oseba: julijana.lebez-lozej@gov.si.

RAZPIS S PODROČJA ZAŠČITE IN REŠEVANJA IN ČIŠČENJA MORJA
S strani URSZR smo bili obveščeni, da je Evropska komisija objavila razpis s področja zaščite in
reševanja in čiščenja morja. Rok za prijavo je 12.4.2013. dopis URSZR, besedilo razpisa

ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNIH ŠOL, VRTCEV IN
ZDRAVSTVENIH DOMOV V LASTI LOKALNIH SKUPNOSTI
Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev iz naslova prve prednostne usmeritve
»Energetska sanacija javnih stavb«. Predmet sofinanciranja so projekti energetske sanacije obstoječih
stavb osnovnih šol, vrtcev in zdravstvenih domov v lasti lokalnih skupnosti ali nadomestne gradnje, v
naslednji vsebini: energetsko učinkovita sanacija obstoječih stavb ali izvedeni ukrepi pri nadomestnih
gradnjah (toplotna izolacija fasad, toplotna izolacija podstrešja, zamenjava ali vgradnja oken). Po tem
razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. 4. 2011 in ki na dan objave tega
razpisa (1.2.2013) še niso zaključene (za zaključek se šteje izdaja uporabnega dovoljenja, kjer je to
potrebno, v ostalih primerih pa zaključek izvedbe del). Za začetek izvajanja operacije se šteje podpis
pogodbe z izbranim izvajalcem. Prijavitelji do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so lokalne
skupnosti na območju Republike Slovenije, ki imajo na dan objave razpisa v Uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept (LEK). Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih
namenov te vsebine. Upravičeni stroški za te vsebine so stroški gradnje, stroški nakupa in vgradnje
opreme, stroški storitev: projektantskega in gradbenega nadzora. S sredstvi evropske kohezijske
politike bo po tem javnem razpisu sofinanciranih 85% javno upravičenih izdatkov operacije. Sredstva
se bodo v celoti zagotavljala iz Kohezijskega sklada. Razpis je odprt do porabe sredstev. Višina
razpisanih sredstev, oziroma druga določila, se lahko spremenijo z objavo spremembe javnega
razpisa.

MEDNARODNE NOVICE SOS
27.3.-28.3./ SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA TRAJNOSTNI TURIZEM
PRI NALAS
Med 27. in 28. marcem bo v hrvaški občini Sveti križ potekal sestanek delovne skupine za trajnostni
turizem pri mreže NALAS, v kateri sodeluje tudi predstavnica SOS. Sestanek je strateške narave, saj se
bo nedavno ustanovljena delovna skupina, ki deluje s podporo italijanskega partnerja ANCI, posvetila
predvsem podrobnim načrtom delovne skupine in njenih delovnih ožjih podskupin v prihodnosti.
(bh)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
POSVETOVANJE O RAVNANJU Z ODPADKI IZ PLASTIČNIH MAS V EU
V sodobnem svetu so plastični materiali neizogibni. Plastične mase so vsestranske in trajne, vendar je
ravno zaradi njihove trajnosti ravnanje z odpadki iz plastičnih mas težavno. Z danes objavljeno zeleno
knjigo želi Evropska komisija začeti strukturirano razpravo o tem, kako poskrbeti za to, da bodo
plastični izdelki v celotnem življenjskem krogu bolj trajnostni, in kako zmanjšati učinek odpadkov iz
plastičnih mas na okolje.
Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je dejal: „Ravnanje z odpadki iz plastičnih mas ni samo
pomemben izziv za varstvo okolja, temveč tudi pomembna priložnost za učinkovito rabo virov.
Menim, da so plastični materiali pomembni v krožnem gospodarstvu, saj lahko z visoko stopnjo
recikliranja rešujemo pomanjkanje materialov. Vabim vse deležnike, da sodelujejo pri razmisleku o
plastičnih materialih kot sestavnem delu rešitve, namesto da o njih razmišljamo zgolj kot o
povzročiteljih težav.“
Odpadki iz plastičnih mas lahko v okolju, zlasti morskem okolju, ostanejo tudi več sto let. Do 10
milijonov ton odpadkov, večinoma plastičnih mas, vsako leto konča v svetovnih oceanih in morjih, ki
tako postajajo največja svetovna odlagališča takih odpadkov. Celotni članek si lahko preberete tukaj.
(vir:EK)

KOMISIJA POENOSTAVLJA POSLOVANJE MSP S SPREMEMBAMI 10
NAJBOLJ OBREMENJUJOČIH PREDPISOV EU
20,8 milijona evropskih malih in srednjih podjetij (MSP) ustvari 85 % vseh novih delovnih mest v
Evropi, zaposluje dve tretjini delovne sile v EU ter pomembno prispeva k inovacijam in rasti. Komisija
je po načelu „najprej pomisli na male“ in v skladu z Aktom za mala podjetja iz leta 2008 interese MSP
postavila v središče svojega programa pametne pravne ureditve, da bi spodbudila gospodarsko rast in
ustvarjanje delovnih mest v Evropi. V širokem posvetovanju je približno 1 000 podjetij in poslovnih
organizacij opredelilo 10 najbolj obremenjujočih predpisov EU. To široko posvetovanje je bilo
namenjeno preverjanju, kateri predpisi EU morda zavirajo ustvarjanje delovnih mest in gospodarsko
rast, ter opredelitvi področij ali vprašanj, ki bi jih bilo treba podrobneje proučiti in v zvezi z njimi po
potrebi sprejeti dodatne ukrepe. MSP so na posvetovanju poudarila, da imajo največ težav in stroškov
zaradi predpisov na področju kemikalij (registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij),
davka na dodano vrednost, varnosti izdelkov, priznavanja poklicnih kvalifikacij, varstva podatkov,
zakonodaje o odpadkih, zakonodaje v zvezi s trgom dela, tahografov v cestnem prometu, javnih
naročil in posodobljenega carinskega zakonika. (vir: EU)
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