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NOVIČKE SOS
DRUGI USKLAJEVALNI SESTANEK NA MKO GLEDE ZAKONA O
VARSTVU OKOLJA
V Sredo, 20.2.2012 je v prostorih Ministrstva za kmetijstvo in okolje potekal drugi usklajevalni
sestanek glede predloga novele Zakona o varstvu okolja. Sestanka so se udeležili državni sekretar
Branko Ravnik, Barbara Avčin Tržan, na sestanku pa je bil nekaj časa bil prisoten tudi sam minister
Bogovič. Sestanka so se s strani občin udeležili tudi predstavniki sekretariata SOS in ZOS, župan
občine Sveta Trojica v slo. goricah in član predsedstva SOS, Darko Fras ter nekateri predstavniki
medobčinskih inšpektoratov.
Glede na izhodišča prejšnjega sestanka so prisotni najprej opredelili glavne težave, ki so ostale še
nerešene. Za občine se je kot najbolj problematičen izkazal prenos dodatnih pristojnosti na občinsko
inšpekcijo (gre za prenos nadzora nad dimnikarskimi službami ter sprememba 157a člena) in finančni
učinek, ki do sedaj še ni bil opredeljen. S strani inšpektorjev je bilo potrjeno, da bi pod pogojem
prejema dodatnih sredstev za občine zaradi prenosa nalog, bil prevzem omenjenih nalog mogoč. Ko
so povedali na ministrstvu za kmetijstvo in okolje še finančne ocene niso pripravljene, ko pa bodo, bo
stekel tudi pogovor z Ministrstvom za pravosodje in javno upravo ter Ministrstvom za finance, da bi
se povečanje finančnih obveznosti odrazilo tudi na višini povprečnine.
Že na prejšnjem sestanku smo rešili dilemo glede okoljske dajatve – videti je namreč bilo, kot da bodo
občine ob 70% okoljske dajatve. V resnici pa občine ne bodo prikrajšane glede na maso sredstev, ki jih
bodo iz tega naslova prejele, saj bo ministrstvo z ozirom na zahteve EK postopno višalo okoljsko
dajatev. Prav zaradi tega je za občine pomembno, da se ta del izloči iz cene komunalnih storitev.
Občine namreč želijo zaščititi lastne cene komunalnih storitev, pri čemer naj sprememba zakona
omogoča, da se bo dvig cene komunalnih storitev ločeno prikazoval zaradi dviga okoljske dajatve v
primerjavi z dvigom cen na podlagi nove metodologije oblikovanja cen GJS.
Za občinske inšpektorje je precejšnega pomena tudi določilo novega 156a člena ZVo, ki določa
pristojnosti nadzora občinske inšpekcije in dodaja nadzor nad izvajanjem dimnikarskih storitev.
Ministrstvo je pojasnilo, da ne bo šlo za nadzor nad državno javno službo pač pa se bo pristojnost
občinskih inšpektorjev omejila le na nadzor izvajanja dimnikarske dejavnosti pri uporabniku. Glede
na opozorila prisotnih s strani občin, da je na področju dimnikarskih služb še vedno mnogo nejasnosti
in sistemskih anomalij, je ministrstvo poudarilo, da bodo tudi na sistemskih rešitvah tega področja
temeljito delali v prihodnosti. Tudi sprememba 157a člena ZVo se nanaša na delo občinskih
inšpektorjev iz čisto operativnega vidika, saj ureja način ukrepanja v primeru nezakonito odloženih
odpadkov. Predlog razmejuje pristojnost občinske in državne inšpekcije glede na količino odloženih
odpadkov z mejo 10 m3. Inšpektorji so poudarili, da na tem področju s predlogom rušijo dobro prakso
v občinah, zato je bilo predlagano, da se člen pusti nespremenjen. Ker pa bi bilo nujno vzpostaviti tudi
vsaj osnovno sodelovanje med državnimi in lokalnimi inšpekcijskimi službami, se je porodil v
razmislek predlog, da se bi lahko zakonsko kot opcija predpisalo sprejemanje skupnega programa
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državne in občinske inšpekcije za določeno območje, na podlagi katerega se bi nato razmejil nadzor
enih in drugih.
Obe strani sta se zavezali pripraviti člene v amandmajski obliki in se nato ponovno sestati, ko bo več
jasnega glede usklajevanja z MF in MPJU. (bh)

KODEKS RAVNANJA IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI
RAVNI DOSTOPEN TUDI NA SPLETU
Skladno s sklepom 11. seje Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila 6. februarja 2013 v Sveti
Trojici, smo občinam članicam SOS po elektronski pošti poslali vzorec KODEKSA RAVNANJA
IZVOLJENIH PREDSTAVNIKOV NA LOKALNI RAVNI, ki je dostopen tudi na spletni strani SOS.
Besedilo kodeksa je vzorec pripravljen za sprejem na občinskih oz. mestnih svetih občin članic
Skupnosti občin Slovenije. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije priporoča, da Kodeks ravnanja
izvoljenih predstavnikov na lokalni ravni obravnavate na eni izmed prihodnjih sej občinskega oz.
mestnega sveta, sprejmete in podpišete s strani županje oz. župana ter svetnic in svetnikov. Kodeks
lahko za svoje potrebe opremite z občinskimi simboli, ga javno objavite oz. posredujete medijem. Tudi
besedilo kodeksa lahko po svojih željah in potrebah spremenite, dopolnite ali preoblikujete. Na
Skupnosti občin Slovenije smo kot izhodišče za pripravo kodeksa uporabili priporočilo
»Recommendation 60 (1999) on political integrity of local and regional elected representatives«
Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti Sveta Evrope, katerega članica je tudi Skupnost občin
Slovenije. Vljudno prosimo tiste občine, ki boste kodeks obravnavale oz. sprejele za povratne
informacije ali ste kodeks sprejeli in prosimo, da nam posredujete sprejete in podpisane skenirane
kodekse, da jih lahko objavimo tudi na spletni strani SOS. V primeru kakršnih koli vprašanj smo vam
na voljo v Sekretariatu SOS, kjer lahko dobite besedilo tudi v word različici.

SEJA KOMISIJE ZA KULTURO
V sredo, 20.02.2013, je v prostorih Mestne občine Velenje potekala seja Komisije za kulturo. Zaradi
šolskih počitnic in slabega vremena je bila udeležba slabša kot sicer, kljub temu pa je bila seja komisije
uspešna. Sestanek je bil nujen zaradi usklajevanja in obravnave pripomb na Nacionalni program za
kulturo 2013- 2016 ter na Osnutek predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
uresničevanju javnega interesa za kulturo. Problem pri obeh dokumentih se kaže nejasna in ohlapna
opredelitev nekaterih pojmov, ki nato v praksi zaradi različne razlage predstavljajo različno prakso in
delovanje.
Ker dokumenta v marsikaterem pogledu odstopata od pričakovanj občin in drugih subjektov na
področju kulture, je Komisija za kulturo Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport
predlagala sestanek, na katerem bi uskladili pripombe in odstopanja. (pa)
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ODGOVOR MF NA STALIŠČE SOS DO PREDLOGA EVROPSKE
DIREKTIVE
Skupnost občin Slovenije je strokovno in zainteresirano javnost seznanila s stališčem do predloga
sprememb direktive EU o koncesijah. Na stališče so se z odgovorom odzvali iz MF, v katerem so na 10
straneh podali pojasnila glede dilem. Med drugim, da:
- v predlogu direktive ni govora samo o koncesijah na področju voda, ampak vseh koncesij tako na
državni, kot lokalni ravni;
- predlog direktive zagotavlja boljši dostop gospodarskih subjektov do koncesijskih trgov;
- je za javne razpise za podeljevanje koncesij in sklepanje JZP, katerih je ocenjena vrednost enaka ali
nad 5 mio €, že sedaj potrebno objaviti tudi v Uradnem listu EU;
- sedanja zakonodaja omogoča podeljevanje koncesij t.i. »in-hous« gospodarskim subjektom (tisti, ki
so v 100 % javni lasti;
- je v Sloveniji cena komunalnih storitev regulirana in zato ni možno, da bi se cene nenadzorovano
povečevale;
- je skrb za kvaliteto vode odveč, saj je naloga občin, da zagotavljajo pitno vodo ustrezne kakovosti.
Odgovor MF lahko v celoti preberete tukaj. Objavljamo še stališča evropskih poslank in poslancev, ki
smo jih prejeli oz. bili obveščeni o objavi: mag. Mojca Kleva Ketuš, Ivo Vajgl, dr. Romana Jordan. (sk)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
RAZVOJ SLOVENIJE 2014 – 2020
Skupnost občin Slovenije je prejela vabilo na skupno sejo treh odborov in sicer Odbora za
gospodarstvo, Odbora za infrastrukturo in prostor ter Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in
okolje ki bo v torek, 26. 2. 2013 v Ljubljani. Na dnevnem redu je Razvoj Slovenije 2014-2020.
Občine članice SOS zato prosimo, da v kolikor je možno svoje stališče do Izhodišč podajo do
ponedeljka 25.2.2013, ta stališča bomo lahko zastopali v Državnem zboru, vsa naknadno prejeta, pa
bomo posredovali pripravljavcem. Predloge in pripombe zbiramo na info@skupnostobcin.si. Gradiva,
ki smo jih prejeli z vabilom:
Zahteva za sklic nujne seje
Izhodišča za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020
Zeleni razvojni preboj
Temeljna listina PS Slovenija 2020
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji 11. redni seji, ki je bila 6. februarja 2013 v Sveti
Trojici obravnavala tudi izhodišča za Strategijo razvoja Slovenije, ki jih je predstavil Mag. Franci
Klužer iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Članice in člani predsedstva so opozorili
na številne pomanjkljivosti. Tako pogrešajo v izhodiščih decentralizacijo oz. vlogo lokalnih skupnosti,
saj se bo večina izvedbenih projektov zapisanih v strategiji odvijala v lokalnih okoljih. Prav tako so
očitali, da strategija nima jasnega in enotnega cilja kam se usmerja Slovenija, prav tako pa so na
podlagi preteklih izkušenj poudarjali, da lepo zapisane besede brez izvedbenih aktov ostajajo le črke
na papirju. Dokaz je današnje slabo stanje na gospodarskem, okoljskem, političnem in še kakšnem
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področju, kljub lepo spisanim strategijam v preteklosti. Predsedstvo je opozorilo tudi na posamične
strateške dokumente, kot je npr. energetska ali Strategija za prehod v nizkoogljično družbo, ki
nastajajo nekoordinirano in neusklajeno v posameznih resorjih in so si marsikdaj nasprotujoča. Ob
tem gre omeniti, da je Skupnost občin Slovenije že v letu 2012 podprla pobudo za Zeleni razvojni
preboj, s šestimi specifičnimi programi, ki so tudi skladni s strateškimi usmeritvami Evropske unije do
leta 2020.

OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O
ODLAGANJU ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH
Na spletni strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo zasledili, da je v javni razpravi Osnutek
Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o odlaganju odpadkov na odlagališčih, ki ga najdete
tukaj. Trenutno veljavno besedilo najdete na tej povezavi a tem spletnem mestu. Vljudno vas
naprošam, da nam vaše pripombe in predloge posredujete na naslov barbara.horvat@skupnostobcin.si
najkasneje do 5.3.2013.

AKTIVNOSTI ZA VEČJO VARNOST ENOSLEDNIH MOTORNIH VOZIL V
CESTNEM PROMETU
S strani Generalne policijske uprave smo prejeli prošnjo, da se jim posredujejo aktivnosti za boljo
varnost enoslednih vozil (motorjev) v letu 2013. Vljudno vas prosimo, da na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si posredujete informacije o aktivnostih v vaši občini, s katerimi boste
izboljšali varnost enoslednih vozil. Vljudno vas prosimo, da nam vaše aktivnosti posredujete do
6.3.2013. Motoristi 2012, Aktivnosti za izboljšanje varnosti voznikov, aktivnosti za voznike EVMobrazec.

UREDBA 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. Vljudno vas prosimo, da vaše predloge in pripombe posredujete na
naslov miha.mohor@skupnostobcin.si najkasneje do 8. marca 2013.

PREDLOG SPREMEMB ZAKONA O LOKALNIH VOLITVAH
Obveščamo vas, da na tej povezavi lahko najdete predlog sprememb Zakona o lokalnih volitvah, ki
smo jih prejeli v mnenje iz Državnega zbora. Prosimo, da nam predloge, pripombe, mnenja k besedilu
pošljete do petka, 8. 3.2013 na e-naslov: info@skupnostobcin.si.

PREDLOGA ZAKONA O LOKALNI SAMOUPRAVI
Skupnost občin Slovenije je prejela dva predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
lokalni samoupravi.
Državnemu zboru je bil predložen predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni
samoupravi (ZLS-S), EPA 982-VI, s strani skupine poslank in poslancev (prvopodpisani Rihard
Braniselj), ki se nanaša na možnost odpoklica župana z referendumom, s katerim pa se širijo tudi
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zakonski razlogi za prenehanje mandata županom, podžupanom in članom občinskih svetov. Ter
predlog Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-T), EPA 987-VI, ki
ga je prav tako Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Jani
Möderndorfer), v katerem je predlagano, da se z zakonom omogoči odpoklic župana tako, da se pod
enakimi pogoji kot za sklic občinskega referenduma začne zbirati podpise za razpis referenduma o
odpoklicu župana.
Z namenom lažjega podajanja stališč, pripomb in predlogov smo sestavili tudi dva Wordova
dokumenta, kamor za vsak predlog Zakona o lokalni samoupravi vpišete vaša stališča. Obrazec za
pripombe na ZLS-T, obrazec za pripombe na ZLS-S
Vljudno vas naprošamo, da stališča in pripombe posredujete najkasneje do 08.03.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.

DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA O OMEJEVANJU KANDI DIRANJA
IN OPRAVLJANJA JAVNIH FUNKCIJ
S klikom tukaj lahko dostopate do dopolnitev Predloga 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. Prosimo vas, da nam vaša stališča
oziroma

pripombe

posredujete

najkasneje

do

ponedeljka,

11.03.2013,

na

polona.atelsek@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
POJASNILO GLEDE NAPOTITVE VOLONTERSKIH PRIPRAVNIKOV NA
USPOSABLJANJE
Iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli pojasnilo glede napotitve volonterskih
pripravnikov na usposabljanje, med drugim tudi na obvezno usposabljanje za imenovanje v naziv.
Pojasnilo ministrstva najdete tukaj.

URADNO TOLMAČENJE DOPOLNITVE UREDBE O METODOLOGIJI ZA
DOLOČITEV CEN GJS VARSTVA OKOLJA
S strani Ministrstva za kmetijstvo in okolje smo prejeli uradno tolmačenje dopolnitve uredbe o
metodologiji za določitev cen GJS varstva okolja, ki jo najdete na spletni strani SOS.

POJASNILO GLEDE UPOKOJITVE PO ZUJF
Skupnost občin Slovenije je prejela dopis Ministrstva za pravosodje in javno upravo glede izhodišč
izvajanja 179. in 188. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ (ZUJF) v povezavi z enajstim in
dvanajstim odstavkom 429. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-2)
(Uradni list RS, št. 96/12), zaradi slednjega so se spremenili pogoji za prenehanje pogodbe o zaposlitvi
po 188. členu, kakor tudi pogoji za odpravnino po 179. členu ZUJF. MPJU je posredovalo pojasnilo
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Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve na to zadevno tematiko. Pojasnilo ministrstva lahko
preberete tukaj.

IMENOVANJA
IMENOVANA ČLAN IN NAMESTNIK V NO ZA INTERREG III, ETS IN
IPA
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na korespondenčni seji imenovalo članico in namestnico v
Nacionalni odbor za INTERREG III, ETS in IPA. V skladu s evidentiranimi kandidati s strani občin
članic SOS je za članico v Nacionalnem odboru bila imenovana ga. Tatjana Fulder, Gornja Radgona, za
namestnico pa ga. mag. Andreja Smolej.
Republika Slovenija je v programskem obdobju 2007-2013 vključena v izvajanje 13 operativnih
programov evropskega teritorialnega sodelovanja in instrumenta za predpristopno pomoč, in sicer 5
čezmejnih, 4 transnacionalnih in 4 medregionalnih/mrežnih programov. Člani nacionalnega odbora
imajo vlogo koordinatorja za področje, za katero so bili imenovani na predlog matične institucije.

IMENOVANJE ČLANOV V REGIONALNE DELOVNE SKUPINE ZA
RAZVOJ NAMAKANJA V SLOVENIJI DO LETA 2020
Skupnost občin Slovenije je predsedstvu posredovala evidentirane kandidate za imenovanje članov v
posamezno regionalno delovno skupino za razvoj namakanja v Sloveniji do leta 2020, in sicer za
regionalno delovno skupine za Posavje, Savinjsko dolino, Podravje in Pomurje. Imenovan član bo
predstavljal lokalne skupnosti. Naloge regionalne delovne skupine so pregled interesa na območju
regije po namakanju, pregled kmetijskih površin, ki so primerne za namakanje, proučitev možnih
količin vode za namakanje na tem območju ter koordiniranje priprave projektov za izvedbo novih
namakalnih sistemov. Korespondenčna seja je odprta do 27.2.2013.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA

POSTAVKA ZA SREDSTVA NAMENJENA ZA OGLAŠEVANJE IN
INFORMIRANJE V MEDIJIH
Občina članica se je obrnila na sekretariat Skupnosti občin Slovenije s prošnjo po posredovanju
vprašanja občinam. zaprosili smo občine, da nam posredujejo informacije glede sredstev namenjenih
za oglaševanje in informiranja v medijih.
Občina je v letošnjem proračunu odprla postavko, pri kateri piše, da so sredstva namenjena za
oglaševanje in informiranje v medijih. Postavki sta dve, ena za radijsko informiranje in oglaševanje in
druga za televizijsko informiranje in oglaševanje. Občino zanima, kako sredstva za tovrstno dejavnost
razdelijo po drugih občinah. Je to razpis ali se poslužujejo kakšnih drugih možnosti?
Odgovore občin si lahko preberete tukaj. (ur)
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OLAJŠAVE STARŠEM Z OTROCI V VRTCIH
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede olajšav v vrtcih. Občine smo vljudno
naprosili, da nam posredujejo odgovore.
Občino zanima, kakšne olajšave dajejo druge občine staršem, ki imajo otroke vpisane v vrtce.
Predvsem jo zanima odsotnosti otrok zaradi bolezni, kako so te olajšave opredeljene v vaših aktih,
oziroma za kakšno obdobje odsotnosti otroka upoštevate olajšave in kolikšna je višina le teh. Kako
rešujete primere večkratnih zaporednih odsotnosti zaradi bolezni otrok, z vmesnimi nekajdnevnimi
prekinitvami oz. prisotnosti v vrtcu, kajti takšnih primerov je sedaj v zimskih mesecih kar precej.
Odgovore občin lahko preberete tukaj. Tukaj najdete še dodatna pojasnila občine Domžale:Cena
programa vrtca, dodatno znižanje, sklep o spremembi sklepa, sklep o uvedbi rezervacij; Medvode:
sklep; (ur)
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

STROŠKI NASTALI DRŽAVI OZ. SAMOUPRAVNI LOKALNI SKUPNOSTI
PRI POSTOPKU RAZPOLAGANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice glede stroškov nastalih državi
oziroma samoupravni lokalni skupnosti v zvezi s postopkom razpolaganja s stvarnim premoženjem.
Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete informacije.
Občino zanima, kako ostale občine tolmačite 2. odstavek 28. člena Uredbe o stvarnem premoženju
države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012), ki pravi: »Vse
stroške, ki nastanejo državi oz. samoupravni lokalni skupnosti v zvezi s postopkom razpolaganja s
tvarnim premoženjem, nosi upravljavec stvarnega premoženja.«. Ali dejansko nobenih stroškov
postopka ne nosi stranka (npr. parcelacija, cenitev)? Kaj pa če stroški postopka presegajo vrednost
zemljišča?
Prosimo, da nam odgovore posredujete do 26.2.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .

DOPLAČEVANJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice glede doplačevanja
institucionalnega varstva upravičencem. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete informacije.
Občino zanima ali občine na podlagi odločb CSD doplačujejo institucionalno varstvo upravičencem,
kljub njihovim prihrankom na TRR?
Občina se srečuje s težavo, ko je iz obrazloženih odločb o oprostitvi plačila storitve institucionalnega
varstva CSD razvidno, da imajo osebe, ki jim občina doplačuje domove prihranke. Prihranki so v
nekaterih primerih tudi zelo visoki, občina pa vsako leto namenja več in več sredstev za oskrbnine v
domovih. Vljudno vas naprošamo, da nam odgovore posredujete do 26.2.2013 na naslov
ursa.rupar@skupnostobcin.si.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
SESTANEK Z MINISTROM ZA OBRAMBO ALEŠEM HOJSOM
V četrtek 28. februarja se bodo v prostorih Ministrstva za obrambo predstavniki SOS, MPJU, Sindikata
poklicnih gasilcev, Skupnosti gasilsko reševalnih zavodov in Združenja poklicnih gasilcev sestali z
ministrom za obrambo in obravnavali status in položaj poklicnih gasilcev.
Na sestanku bo govora tudi o kolektivni pogodbi za dejavnost poklicnega gasilstva, o poklicnih
gasilskih enotah v sistemu gasilskih enot širšega pomena, o požarnem interventnem pokrivanju o
psihofizični pripravljenosti poklicnih gasilcev kot o strokovnem izpitu za poklicne gasilce in
predstojnike javnih zavodov.

01.03. / POSVET URBANI IN VAŠKI VRTOVI
Vabimo vas na posvet z naslovom URBANI IN VAŠKI VRTOVI, priložnost za povečanje samooskrbe v
slovenskih občinah, ki bo potekal v petek, 1. marca 2013 s pričetkom ob 9.30 uri v prostorih Centra
Ivana Hribarja, Ljubljanska cesta 12 f, v Trzinu.
Na posvetu bodo sodelovali: Tone Peršak, župan občine Trzin in član predsedstva Skupnosti občin
Slovenije; Anton Komat, neodvisni raziskovalec, publicist, pisatelj, ekolog, okoljevarstvenik in aktivni
soustvarjalec projekta Skupnostnih urbanih eko vrtov v Mariboru, ki so nastali v okviru Evropske kulturne
prestolnice; Martina Bavec, Generalna direktorica Direktorata za kmetijstvo na Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje; Matej Zonta, vodja projekta Skupnostnih urbanih eko vrtov v Mariboru, ki so nastali v okviru Evropske
kulturne prestolnice. Posvet je brezplačen, prijava je obvezna! Vabilo s programom , prijavnica

06.03. / PRIPRAVA PROTOKOLA NA OBČINAH
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z ga. Ksenijo Benedetti, šefinjo Protokola Republike Slovenije
organizira delovni posvet na temo PRIPRAVE PROTOKOLA NA OBČINAH. Vsebinsko se bo
delovni posvet nanašal na potek poslovnih sestankov, protokolarnih obiskov na občinah, pravilnega
pisnega komuniciranja, kot tudi na prednostni vrstni red RS, itd. Vljudno vas vabimo, da se udeležite
seminarja, ki bo v sredo, 6. marca 2013 ob 10 uri v prostorih Austria Trend Hotela, Dunajska c. 154,
Ljubljana, dvorana Kronos. Vabilo na delovni posvet in prijavnica
Vljudno

vas

naprošamo,

da

nam

prijavnice

posredujete

do

05.03.2013

na

naslov

metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na 02 234 15 03.

06.03. / SKUPNA SEJA PREDSEDSTEV SOS IN ZOS
Skupna seja predsedstva Združenja občin Slovenije in predsedstva Skupnosti občin Slovenije bo
potekalo v sredo, 6. marca 2013, ob 11. uri v Parku vojaške zgodovine Pivka, Kolodvorska 51, Pivka.
Vabilo članom predsedstva
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20.3. / POSVET O SKUPNIH OBČINSKIH UPRAVAH
Skupnost in Združenje občin Slovenije, Mestna občina Koper in Ministrstvo za pravosodje in javno
upravo vas vabimo na V. posvet z naslovom "DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V
SLOVENIJI", ki bo v torek, 20. marca 2012, s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Gledališča Koper
(mala gledališka dvorana), Verdijeva ulica 3. Prijavnice vam posredujemo v kratkem.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
12.03. / KULTURNI BAZAR 2013
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.
Kulturni bazar je zasnovan kot oblika strokovnega usposabljanja za strokovne delavce v vzgoji in
izobraževanju ter kulturi, namenjen pa je tudi širši strokovni javnosti. Za udeležbo na strokovnem
usposabljanju je nujna e-prijava (velja kot vstopnica- najdete jo na www.kulturnibazar.si) , ki pa jo je
potrebno poslati čim prej, najkasneje do 1. marca 2013. Na Kulturnem bazarju se lahko udeležite le
posameznih dogodkov, vendar je tudi v tem primeru potrebna e-prijava (kot vstopnica).
Udeležba na Kulturnem bazarju je za vse udeležence brezplačna.
Prosimo vas tudi, da o dogodku obvestite vzgojno- izobraževalne zavode in kulturne ustanove iz vaše
lokalne skupnosti. Vabilo, program, program za otroke

51. REDNA SEJA VLADE RS
RESOLUCIJA O NACIONALNEM PROGRAMU SOCIALNE GA VARSTVA
Vlada je na Državni zbor RS poslala v obravnavo in sprejem Predlog resolucije o nacionalnem
programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Predlog Resolucije o NPSV), ki določa osnovna
izhodišča in načela razvoja sistema, ključne cilje na področju socialnega varstva, mrežo javnih
socialnovarstvenih storitev in programov ter opredeljuje način izvajanja in spremljanja izvajanja
programa ter odgovornosti posameznih akterjev na različnih nivojih. Zakon o socialnem varstvu je
podlaga NPSV.
Sestavni del NPSV so tri priloge, in sicer ocena uresničevanja prejšnjega NPSV (za obdobje 2006-2010),
ključne okoliščine in dejavniki vpliva na delovanje sistema socialnega varstva in na določanje ciljev
njegovega razvoja do leta 2020 in kazalniki za spremljanje uresničevanja ciljev NPSV 2013-2020.
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
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zagotavljanja večjega vpliva uporabnikov in predstavnikov uporabnikov na načrtovanje in izvajanje
storitev).
V sklopu NPSV sta predvidena dva izvedbena načrta na nacionalni in regijski ravni (za obdobje štirih
let), v katerih bo bolj podrobno določena dinamika širitev in razvoja. Na regijski ravni bodo izvedbene
načrte koordinirali CSD na regijskem nivoju (po reorganizaciji), pri pripravi bodo sodelovali tudi
predstavniki lokalnih skupnosti, ki bodo regijske načrte tudi potrdile. V svojih planskih dokumentih
bodo lokalne skupnosti (občine) opredelile cilje, ki so v njihovi pristojnosti (npr. razvoj storitev
pomoči na domu).
Sredstva potrebna za izvedbo Resolucije se bodo postopno povečala (v letih 2013 in 2014 še ne
oziroma le za toliko, kolikor so že sprejete obveznosti) v primerjavi s porabljenimi sredstvi v letu 2011.
Ker gre za precejšno povečanje sredstev na račun demografskih razlogov in povečanje potreb po
dolgotrajni oskrbi, bo potrebno v prihodnje spremeniti sistem financiranja dolgotrajne oskrbe
(obvezna uvedba zavarovanja za dolgotrajno oskrbo).
V obdobju izvajanja Resolucije pa je predvideno bolj uspešno črpanje evropskih sredstev. (Vir: Vlada
RS, ur)

SPREMEMBA UREDBE O NOTRANJI ORGANIZACIJI, SISTEMIZACIJI,
DELOVNIH MESTIH IN NAZIVIH
Uredba o spremembi Uredbe o notranji organizaciji, sistemizacije, delovnih mestih in nazivih v
organih javne uprave in v pravosodnih organih določa, da se združita Direktorat za pravosodno
upravo in Direktorat za zakonodajo s področja pravosodja v enoten Direktorat za pravosodje. Ukine
se Direktorat za upravne procese. (Vir: Vlada RS, ur)

IZVAJANJE UKREPOV ENDOGENE REGIONALNE POLITIKE
Vlada RS je na redni seji izdala Uredbo o izvajanju ukrepov endogene regionalne politike. 26. Člen
Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 20/11 in 57/12) določa, da se
z uredbo podrobneje predpiše pogoje, merila in postopek sofinanciranja regijskih projektov ter pogoje,
merila in postopek financiranja dodatnih ukrepov za problemska območja z visoko brezposelnostjo.
Uredbo je bilo treba spremeniti zaradi dopolnitve Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega
razvoja, s čimer se je spremenilo izhodišče za podrobnejšo ureditev navedenih področij. Uredba je
dostopna ne strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo (www.mgrt.gov.si). (Vir: Vlada
RS, ur)

KOMISIJA ZA ODPRAVO POSLEDIC ŠKODE V KMETIJSTVU
Vlada RS je imenovala Komisijo za odpravo posledic škode v kmetijstvu. Komisija šteje 7 članic
oziroma članov, predstavnikov ministrstva, pristojnega za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, predstavnika ministrstva za okolje, s področja monitoringa naravnih pojavov ter s področja
agrometeorologije, predstavnik ministrstva, pristojnega za finance, predstavnika ministrstva,
pristojnega za kmetijstvo, s področja posrednih in neposrednih izplačil v kmetijstvu ter s področja
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priprave in izvedbe programov odprave posledic škode v kmetijstvu in predstavnik Kmetijsko
gozdarske zbornice Slovenije. Imenovanje je bilo potrebno zaradi sprememb članov pri posameznih
institucijah. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
VEM 2013
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo razpis za financiranje izvajanja celovitih
podpornih storitev v okviru vstopnih točk VEM na lokalnem nivoju v letu 2013. Cilj je na enem mestu
zagotoviti kakovostne, brezplačne in na lokalnem nivoju dostopne celovite podporne storitve za
spodbujanje podjetništva (storitve) ciljni skupini za območje Republike Slovenije. Storitve tako
zajemajo storitve celostne obravnave potencialnih podjetnikov, izvajanje postopkov registracije ter
postopkov statusnih sprememb ali izbrisa podjetij, osnovnega svetovanja, povezanega z zagonom,
rastjo in razvojem podjetja, informiranje ter izvajanje informativno-promocijskih in tematskih
delavnic. Cilj javnega razpisa je povečanje informiranosti in znanja za premagovanje ovir na
podjetniški poti v vseh fazah podjetniškega ciklusa ter povečanje preživetja podjetij. Razpisana so
sredstva v višini 684.600,00 evrov. Prijavite se lahko do 25.02.2013 do 12.00 ure. Razpisna
dokumentacija je dostopna na spletni strani MGRT.

ENERGETSKA SANACIJA JAVNIH STAVB
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 1.2.2013 Uradnem listu objavilo 57,5 milijona evrov vreden
javni razpis za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih skupnosti. Od tega bo 85 odstotkov sredstev
prispevala EU iz kohezijskega sklada. Razpis bo odprt do porabe sredstev oz. najpozneje do konca
leta 2014, prvi rok za oddajo vlog pa je 28. februar.
Po tem razpisu se lahko sofinancirajo vse operacije, ki so bile začete po 1. aprilu 2011 in ki na dan
objave razpisa 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. Višina nepovratnih kohezijskih sredstev, ki so na razpolago, znaša
okvirno 57,5 milijona evrov, od tega letos pet milijonov, prihodnje leto 10 milijonov evrov in v 2015
42,5 milijona evrov. Od tega je 42,5 milijona evrov na razpolago z odložnim pogojem, da je za izvedbo
projektov zagotovljen ustrezen obseg sredstev. Do nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so
upravičene lokalne skupnosti na območju, ki imajo na dan objave razpisa v uradnem listu sprejet
lokalni energetski koncept.

EVROPSKA DESTINACIJA ODLIČNOSTI 2013 - DOSTOPNI TURIZEM
Občinam članicam SOS je sekretariat posredoval povabilo nove agencije SPIRIT k sodelovanju na
razpisu za prijavo na izbor Evropske destinacije odličnosti 2013 v Sloveniji (več informacij na

www.slovenia.info/eden2013). Tema letošnjega izbora je DOSTOPNI TURIZEM. Rok za oddajo
prijav je 1. marec 2013, do 12.00 ure. Vse zainteresirane obveščamo tudi, da bo INFORMATIVNI
DAN, v sredo, 13. februarja 2013 ob 12. uri na sedežu javne agencije SPIRIT Slovenija (stavba GZS,
Dimičeva 13, drugo nadstropje). Vašo prisotnost prosim sporočite na telefonsko številko 01 5898 578
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(Manca Avsec) ali na elektronski naslov manca.avsec@slovenia.info, najkasneje do torka, 12.
februarja 2013. Več informacij o projektu in razpisno dokumentacijo najdete TUKAJ. Za vsa dodatna
vprašanja so vam na voljo na elektronskem naslovu manca.avsec@slovenia.info ali na telefonski
števili 01 5898 578. (SK)

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. Okvirna višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do
4 milijone evrov. Javni razpis bo odprt od naslednjega dne po objavi v uradnem listu do vključno 27.
3. do 24. ure. Vnos vloge v elektronski sistem in predložitev vloge poteka od 11. do vključno 27. 3. do
24. ure.
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 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.

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.

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
LJUDJE VEDNO BOLJE OZAVEŠČENI O PRAVICAH, KI JIM JIH
ZAGOTAVLJA EU
Evropska Komisija je danes objavila novo raziskavo Eurobarometra, ki je pokazala, da se Evropejci 20
let po rojstvu državljanstva EU na splošno zavedajo svojih pravic, vendar ne vedo vedno, kaj vse te
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pravice obsegajo. 81 % anketirancev ve, da ima poleg državljanstva svoje države tudi državljanstvo
EU. Kljub temu pa jih le 36 % meni, da so dobro obveščeni o tem, kaj državljanstvo EU obsega.
Evropejci so najbolj seznanjeni s svojo pravico do svobode gibanja (88 %) in pravico do naslavljanja
peticij na institucije EU (89 %). Ob tem jih dve tretjini (67 %) menita, da svoboda gibanja ljudi v EU
koristi gospodarstvu njihove države.
Raziskava je izšla v času, ko Evropski Parlament in Evropska Komisija skupaj razpravljata o pravicah
Evropejcev. Razprava bo koristila predvsem kot podlaga za naslednje poročilo Komisije o
državljanstvu EU, katerega namen je odpraviti prepreke, s katerimi se soočajo državljani EU pri
uveljavljanju svojih pravic. Poročilo, ki naj bi izšlo 8. maja, bo v okviru evropskega leta državljanov
2013 služilo kot podlaga za vrsto pobud, ki bodo pripomogle k uresničevanju teh pravic. Poročilo
izhaja tudi iz 25 ukrepov, ki so bili napovedani v prvem poročilu o državljanstvu EU leta 2010
(glejIP/10/1390 in MEMO/10/525) in preverja, katere prepreke za državljane EU so bile v zadnjih treh
letih odpravljene. (vir: EU, mm)

KAKO BODO DRŽAVE POBIRALE DAVEK NA FINANČNE
TRANSAKCIJE?
Davek na finančne transakcije bodo poleg Slovenije uvedle še Avstrija, Belgija, Estonija, Francija,
Grčija, Italija, Nemčija, Portugalska, Slovaška in Španija.
Skupaj namerava novi davek na finančne transakcije tako uvesti 11 držav EU. Evropsko komisijo so
zato zaprosile, naj opredeli skupno metodo pobiranja davka. Z novim davkom želijo evropske države
zagotoviti, da bo tudi finančni sektor ustrezno prispeval v državno blagajno – v primerjavi z drugimi
sektorji zaenkrat plačuje manj davkov. Z novim ukrepom bodo banke in druge finančne ustanove tudi
pravično prispevale k stroškom reševanja iz krize. Finančni sektor je bil glavni krivec za gospodarsko
krizo, nato pa je za preživetje še prejel znatno pomoč držav.
Davek bo veljal za vse finančne transakcije, v katerih bo vsaj ena od strank iz ene od 11 sodelujočih
držav. Najnižja stopnja davka bo 0,01 % za izvedene finančne instrumente in 0,1 % za vse druge
transakcije, vključno z nakupom delnic in obveznic. Sodelujoče države lahko po lastni presoji davčne
stopnje še povišajo.(vir:EK, mm)
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