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NOVIČKE SOS
SESTANEK PRI MINISTRU ZA OBRAMBO
Predstavniki Skupnosti občin Slovenije so se včeraj 28. februarja sestali z ministrom za obrambo na
temo poklicnih gasilcev. Na sestanku, na katerem so bili prisotni tudi predstavniki Skupnosti
poklicnih gasilcev, Združenja poklicnih gasilcev, Sindikata poklicnih gasilcev in Združenja občin
Slovenije, je bilo govora o standardu v gasilstvu in o varčevalnih učinkih na gasilstvo. Predstavnik
Skupnosti občin Slovenije je izpostavil, da imajo občine v skladu z dogovorom o povprečnini na voljo
manj sredstev, saj dobijo za 15% manj sredstev kot znašajo njihove zakonske obveznosti. Iz
navedenega morajo občine biti racionalne na vseh področjih. Na podlagi tega je bilo predlagano, da se
ustanovi delovna skupina, ki bo pregledala možnosti zmanjševanja opreme v skladu z Uredbo o
organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito reševanje in pomoč. V navedeni delovni
skupini bodo sodelovali tako predstavniki občin SOS in ZOS kot predstavniki poklicnih in
prostovoljnih gasilcev. V nadaljevanju je bilo govora o požarnem interventnem pokrivanju, ki se
poizkuša uvesti. (MM)

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
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)

URBANI IN VAŠKI VRTOVI ZA VSAKOGAR
V Skupnosti občin Slovenije smo v sodelovanju z samostojnim raziskovalcem in biozofom Antonom
Komatom, Martino Bavec iz Ministrstva za kmetijstvo in okolje ter Matejem Zonto, vodjo projekta
Urbane brazde pri EPK 2013 v petek, 1. marca 2013 izvedli informativni posvet na temo urbanih in
vaških vrtov. Anton Komat je prisotnim predstavil razloge in pomen dostopnosti vrtov za občanke in
občane ter s tem povezanim zagotavljanjem samooskrbe s hrano ter posledično socialne in
zdravstvene učinke. Martina Bavec, generalna direktorica direktorata za kmetijstvo je predstavila
prioritete ministrstva na področju lokalne trajnostne oskrbe. Med cilji ministrstva je zlasti povečanje
ponudbe lokalno pridelane hrane ter njene porabe v javnih ustanovah, kar že omogoča Zakon o
zelenem javnem naročanju. Predstavila je tudi zakonske možnosti, ki jih imajo občine za nudenje
prostora vrtičkarjem v urbanih okoljih, med katerimi je Zakon o prostorskem načrtovanju, ki omogoča
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v okviru OPN načrtovanje površin za vrtičkarstvo (ZV- površine, ki so namenjene prostočasni
kmetijski dejavnosti), kar je potem opredeljeno v prostorskih aktih. Te površine izgubijo status
kmetijskega zemljišča – opredeljene so s podrobno namensko rabo kot stavbna zemljišča. Vendar pa so
udeleženci iz občin poudarili težave pri ponujenih rešitvah ministrstva, vključno s časovno
komponento, zaradi česar je socialno-ekonomski moment vrtičkarstva za posameznika močno
zmanjšan. Zato smo se v sekretariatu SOS zadolžili, da bomo pripravili predloge za lažjo izvedbo
potrebnih formalnih sprememb, ki bi omogočile čim hitrejši dostop do zemlje, primerne za vrtnarjenje
občank in občanov. Matej Zonta, zaposlen pri iztekajočem se programu EPK 2013, je lahko prisotnim
iz prve roke predstavil potek načrtovanja skupnostnih urbanih eko vrtov na Mariborskem primeru. Iz
obstoječe izkušnje je lahko verodostojno ocenil tudi najboljše oblike organiziranosti vrtičkarjev ter
stroške, ki so objektivno potrebni za vzpostavitev takšnih eko vrtov. V Skupnosti občin Slovenije smo
bili izredno veseli pozitivne resonance posveta in pripravljenosti številnih občin, da bi občankam in
občanom olajšali pot do kvalitetne, ekološke samooskrbe s sadjem in zelenjavo. (bh)

ODBORI ZA UNIVERZALNOST DOSTOPA DO PITNE VODE
Odbor za zadeve Evropske unije, Odbor za finance in monetarno politiko ter Odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo, prehrano in okolje so se dne 22.02.2013 sestali na skupni seji, katere se je udeležil tudi
predsednik Skupnosti občin Slovenije, ki je zastopal stališča in mnenja SOS glede obravnavane
tematike. Odbor za zadeve Evropske unije ter Odbor za finance in monetarno politiko sta ob
obravnavi prve točke »Nadaljnja ravnanja in stališča Republike Slovenije pri sprejemanju Predloga
direktive Evropskega parlamenta in Sveta o podeljevanju koncesijskih pogodb« sprejela sklepa, da se
na področju storitev javnega dobra ohranja univerzalnost dostopa do pitne vode, kot uresničevanja
temeljnih pravic. Drugi sklep se nanaša na predlog Vladi RS, da v sodelovanju z zainteresirano
javnostjo pripravi takšno zakonodajo, ki bo preprečila morebitno bodočo privatizacijo upravljanja s
pitno vodo in bo še naprej zagotavljala enak dostop do vode vsem državljankam in državljanom.
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo, prehrano in okolje je sprejel sklep, da pozdravlja evropsko
državljansko pobudo »Voda in komunalna ureditev sta človekova pravica! Voda je javna dobrina in
ne blago!«. (pa)

V OBČINI KUZMA SPREJELI KODEKS
Na SOS smo prejeli prvo obvestilo o sprejetem kodeksu ravnanja izvoljenih predstavnikov na
lokalni ravni. Svetnice in svetniki Občine Kuzma so na 16. redni seji 27. februarja 2013 sprejeli
Kodeks. Podpisalo ga je vseh devet svetnikov in župan. Čestitamo!
Skladno s sklepom 11. seje Predsedstva Skupnosti občin Slovenije, ki je bila 6. februarja 2013 v Sveti
Trojici, smo namreč 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.
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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.

ZBIRKE PROSTORSKIH PODATKOV
Na SOS smo 19.2. prejeli povabilo k sodelovanju Ministrstva za infrastrukturo in prostor pri
vzpostavljanju povezljivih zbirk prostorskih podatkov. Na Skupnost občin Slovenije so se obrnili s
prošnjo, da do 25. februarja 2013 posredujemo seznam do pet občin, ki bi bile pripravljene aktivno
sodelovati pri vzpostavitvi prototipa povezljivih zbirk prostorskih podatkov, na podlagi katerega bo
izbrana eno občino. Povpraševanje pri vseh občinah članicah SOS smo poslali še isti dan s pozivom, da
interes izrazijo do petka, 22. februarja. Občinam smo tudi sporočili, da v kolikor bo interes večji od pet
občin, da bodo skladno z navodili ministrstva imele prednost občine s sedeži upravnih enot.
Pravočasno smo prejeli interes iz 6 občin iz sekcije občin s sedeži upravnih enot: Ajdovščina,
Črnomelj, Jesenice, Radlje ob Dravi, Škofja Loka in Radovljica. Z obzirom, da nam v sekretariatu
niso bile znane podrobnosti kriterijev, na podlagi katerih bodo izbirali najprimernejšo pilotno občino
smo vse s prilogami, v katerih so občine opisale stanje na tem področju posredovali ministrstvu.
Prejeli smo izražen interes s podrobnim opisom stanja še iz nekaj občin, ene mestne in štirih brez
sedežev UE, in na ministrstvo sporočili tudi te, to so MO Maribor, Šempeter-Vrtojba, Zreče, Apače in
Selnica ob Dravi. V odgovoru smo izrazili upanje, da bodo izbrali več kot eno občino oz. uspešno
izvedli izdelavo prototipa, ki bo predstavljal model za nadaljnje izvajanje programa projektov in
posredno tudi za črpanje EU sredstev iz naslednje finančne perspektive in da bodo za prenovo in
izboljšavo prostorskih podatkov vseh ostalih občin namenjena tudi ustrezna finančna sredstva. Po
tem, ko smo 25.2. poslali odgovor ministrstvu z vsemi prilogami, smo naknadno prejeli interes še iz
treh občin (Hrastnik, Velenje in Novo mesto). Ministrstvo smo tudi naknadnem interesu občin
obvestili in jih prosili, da si tudi te občine zabeležijo v evidenco. V kolikor med že poslanim naborom
še niso izbrali oz. bodo projektne aktivnosti širili na več občin jim dodatne zainteresirane občine
utegnejo priti prav. (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DO POLNITVAH 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.
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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 SA MOUPRAVI
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
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.
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DOPOLNITEV PREDLOGA ZAKONA O OMEJEVANJU KAND IDIRANJA
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.

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
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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
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.

POJASNILA MINISTRSTEV
IZPLAČEVANJE DELOVNE USPEŠNOSTI IN JUBILEJNIH NAGRAD V
LETIH 2013 IN 2014
Iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli pojasnilo glede izplačevanja delovne
uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014. Opozarjajo na spremembe, ki so posledica
uveljavitve Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014- ZIPRS1314
(Uradni list RS, št. 104/12) in pomenijo, da se delovna uspešnost lahko izplačuje brez omejitev Zakona
za uravnoteženje javnih financ- ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012), ker je v 69. členu ZIPRS1314
določeno prenehanje veljavnosti 160. in 161. člena ZUJF, vendar je dopustnost njenega izplačevanja
vezana na pogoj, da so razpoložljiva sredstva za stroške dela. Jubilejno nagrado pa se zaposlenemu
lahko izplača, če je za isti jubilej še ni prejel v javnem sektorju.
Več podrobnosti glede izplačevanja delovne uspešnosti in jubilejnih nagrad v letih 2013 in 2014
najdete tukaj.

OCENJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV V PRIMERU PRENEHANJA
MANDATA OCENJEVALCA TER DOLOČITEV OCENE DIREKTORJEM
Iz Ministrstva za pravosodje in javno upravo smo prejeli pojasnilo glede ocenjevanja javnih
uslužbencev v primeru prenehanja mandata ocenjevalca ter določitve ocene direktorjem.
Iz pojasnila izhaja, da oceno javnega uslužbenca določi odgovorna oseba oziroma nadrejeni javnega
uslužbenca po pooblastilu odgovorne osebe. Ocena se določi za celotno ocenjevalno obdobje in jo
mora tako določiti oseba, ki je bila zadnja nadrejena javnemu uslužbencu, ne glede na dejstvo, da mu
mogoče v času ocenjevanja ni več nadrejena. V primeru, da nadrejeni spremlja delo javnega
uslužbenca pretežni del ocenjevalnega obdobja in ga nato pred začetkom izvedbe postopka
ocenjevanja nadomesti drug nadrejeni mora tisti, ki je pretežni del ocenjevalnega obdobja spremljal
delo javnega uslužbenca določiti delno oceno, ki je nato v pomoč aktualnemu nadrejenemu.
Predvidena je zgolj ena končna ocena delovne uspešnosti.
Direktorjem s posameznega področja javnega sektorja se na podlagi pravilnikov o merilih za
ugotavljanje redne delovne uspešnosti določi ocena odlično, prav dobro ali dobro glede na to, v kakšni
višini je prejel redno delovno uspešnost. Podrobnejše pojasnilo najdete tukaj.
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ODGOVOR MZIP GLEDE UREDBE O RAZVRŠČANJU OBJEKTOV
21. februarja 2013 je SOS na ministra za infrastrukturo in prostor, Zvonka Černača, naslovil 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 je bilo predmetno gradivo objavljeno na spletni strani
Ministrstva za infrastrukturo in prostor že dne 14. septembra 2011. Pojasnili so še, da je razprava
trajala 30, 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. (pa)

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEVANJA

STROŠKI POSTOPKOV 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.
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?
Odgovore občin članic SOS si lahko preberete tukaj.

DOPLAČEVANJE INSTITUCIONALNEGA VARSTVA
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli povpraševanje občine članice glede doplačevanja
institucionalnega varstva upravičencem.
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.
Odgovore občin članic in komisije za socialo in zdravstvo si lahko preberete tukaj.
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ODPRTA POVPRAŠEVANJA

FINANCIRANJE VARSTVA VOZAČEV
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede financiranja varstva za otroke, ki
morajo čakati na organiziran prevoz. Vljudno vas naprošamo, da nam posredujete vaše rešitve.
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 zanima 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?
Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do 6.03.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si .

AKTI ZA IZVEDBO POSTOPKA PODELITVE KONCESIJ V ZDRAVSTVU
Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po pomoč pri iskanju podatkov.
Vljudno vas prosimo, da nam posredujete vaše podatke glede aktov za izvedbo postopka podelitev
koncesij v zdravstvu.
Občino konkretno zanima ali imate 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)?
Vaše

odgovore

nam

prosimo

posredujte

najkasneje

do

8.03.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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.
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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

07.03. / PRVI LETNI SESTANEK ZA NORVEŠKI MEHANIZEM
7. marca bo od 9.30 ure dalje potekal prvi letni sestanek delovne skupine za Norveški mehanizem.
Sestanka se bo udeležil v delovno skupino imenovan član Uroš Brežan, župan občine Tolmin in član
predsedstva SOS. Namen sestanka je obravnavati strateško poročilo o izvajanju finančnih
mehanizmov v obravnavanem obdobju, ki ga priprvi Naionalna kontaktna točka.

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.
Ker je dogodek umeščen v prireditev Kulturni bazar 2013 je po dogovoru z Ministrstvom za
izobraževanje, kulturo, znanost in šport rok za prijavo v celotni sklop Kulturnega bazarja možen še do
vključno 4.3.2013, če pa želite sodelovati zgolj na predstavitvi Slovenske pisateljske poti, se lahko
prijavite najkasneje do 8.3.2013 s to prijavnico. V primeru, da ste se na Kulturni bazar že prijavili
preko www.kulturnibazar.si prosimo, da to na prijavnici ustrezno označite. VABILO na predstavitev
Slovenske pisateljske poti. Prosimo vas tudi, da o dogodku obvestite vzgojno- izobraževalne zavode
in kulturne ustanove iz vaše lokalne skupnosti.
Vabilo na Kulturni bazar 2013, program, program za otroke
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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.
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, nakar 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.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
08.03. / ALI SLOVENIJA DOSEGA CILJE NA PODROČJU KAKOVOSTI
ZRAKA
Agencija RS za okolje vabi vse zainteresirane na predstavitev "Ali Slovenija dosega cilje na področju
kakovosti zraka?", ki bo 8.3.2013 ob 10.30 uri na Agenciji RS za okolje. Vabilo

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.

22.2.2013 – 28.2.2013

TN št. 9

NOVICE DRUGIH
NOVA ŠTEVILKA KOHEZIJSKIH NOVIC
Izšla je nova, februarska številka Kohezijskega e-kotička, kjer boste našli informacije o projektih,
aktualnih razpisih in druge zanimivosti.

STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENIJE 2014-2020
Priprava Strategije razvoja Slovenije (SRS), ki bo določila smer razvoja naše države za obdobje 20142020 in namensko porabo več milijard evrov iz evropskih skladov, je mukotrpen proces. V
posvetovalnem procesu, ki ga je v lanskem septembru vodilo Ministrstvo z gospodarski razvoj in
tehnologijo (MGRT), je mreža Plan B za Slovenijo vložila 6 programov zelenega razvojnega preboja,
podprtih s 5 horizontalnimi ukrepi, ki smo jih objavili v celoviti publikaciji »Plan B za Slovenijo 4.0 –
Za zeleni razvojni preboj: Prispevek za Strategijo razvoja Slovenije 2014-2020«. Od MGRT po
zaključenem procesu posvetovanja dolgo ni bilo nobenega glasu. V letošnjem januarju je končno prišlo
na plan z Izhodišči za SRS, a na dan, ko naj bi jih obravnavala vlada, so bila brez pojasnila umaknjena
z dnevnega reda. Tako zdaj, ko se poslavlja februar, še vedno nimamo sprejetih niti izhodišč. A pod
mirno gladino vrvi živahno dogajanje. Že več mesecev delovne skupine v različnih resorjih državne
uprave na popolnoma netransparenten način pripravljajo vsebine za Državni program razvojnih
prioritet in investicij (DRPI) – dokument, ki bi moral opredeljevati način doseganja v SRS opredeljenih
strateških ciljev. O strateških ciljih pa je MGRT šele 25. februarja sklicalo »uvodno srečanje«. Poleg
priprave DRPI po vsej državi regionalne agencije pripravljajo Regionalne razvojne programe (RRP), za
katere jim je MGRT kot vhodni dokument posredovalo prav tista Izhodišča za SRS, ki jih vlada ni
nikoli sprejela. Hierarhično gledano naj bi se regijski cilji in ukrepi prilagajali ciljem in ukrepom
določenim na nacionalni ravni. Teh pa še nimamo. (vir: Novice Plan B)

PRAVNA KLINIKA ZA VARSTVO OKOLJA
V februarju je začela z delovanjem pilotna Pravna klinika za varstvo okolja pri Pravni fakulteti v
Ljubljani in sicer v sodelovanju med Pravno-informacijskim centrom nevladnih organizacij – PIC,
Katedro za mednarodno pravo in Inštitutom za javno upravo. Namen pravne klinike je poglabljati
znanje študentov s področja varstva okolja in pridobivanje praktičnih izkušenj ob reševanju
problemov, s katerimi se srečujejo okoljske nevladne organizacije. Usposabljanje študentov skozi tako
obštudijsko dejavnost krepi njihovo kapaciteto za ukvarjanje s tem področjem, ki je kompleksno in
glede na obseg domačih predpisov, direktiv EU in mednarodnih pogodb zahtevno pravno področje.
Krovna tema letošnje pravne klinike za varstvo okolja je zaščita volkov pred nadaljnjim odstrelom, ki
v Sloveniji poteka v nasprotju s Habitatno direktivo, v okviru te pa bodo študentje izvedli številne
aktivnosti za dosego tega cilja. Poleg tega se bodo seznanili tudi s konkretnim delom nekaterih
okoljskih nevladnih organizacij ter v okviru PIC pomagali pri pravnem svetovanju le-tem. (vir: Novice
Plan B)
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52. REDNA SEJA VLADE RS
GRADNJA ENOSTAVNIH IN NEZAHTEVNIH OBJEKTOV
Na seji je bila sprejeta Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje, katere glavni
namen je odprava administrativnih ovir in bremen za investitorje in upravne organe. Z uredbo je
določen širok nabor nezahtevnih objektov (število naj bi se povečalo za 50%) in pridobitev dovoljenja
po enostavnejšem postopku, kjer ni potrebno priložiti projektne dokumentacije in je zato cenejši. Za
določen večji nabor enostavnih objektov (povečanje števila za približno 35%)ni potrebno pridobiti
gradbenega dovoljenja.
Nova uredba razvršča objekte glede na zahtevnost gradnje na: zahtevne, manj zahtevne, nezahtevne
in enostavne objekte.
Enostavni objekti gradbenega dovoljenja namreč ne potrebujejo,
Za nezahteven objekt se izda gradbeno dovoljenje, ki ne vsebuje projektne dokumentacije,
Za manj zahtevne in zahtevne objekte se izda gradbeno dovoljenje na podlagi izdelane
projektne dokumentacije.
Uredba natančneje določa, kaj se šteje za vzdrževanje objekta, ki se lahko opravi brez upravne
odločbe.
Zaradi dejstva, da mnogi (starejši) prostorski akti ne vsebujejo določb o umeščanju in
oblikovanju nezahtevnih in enostavnih objektov, uredba določa tudi splošna pravila
umeščanja v prostor.
uredba v prilogah 1, 2, in 3 bolj jasno razvršča posamezne objekte. V prilogi 2 , ki razvršča
enostavne in nezahtevne objekte so dodana tudi pravila za razvrščanje, zato da v praksi ne bo
prihajalo do različnega tolmačenja.

ZAKON O VOZNIKIH
Na seji Vlade je bilo določeno besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
voznikih. Temeljni cilj priprave Zakona je ukinitev Javne agencije RS za varnost prometa in posledično
pomeni zmanjšanje izdatkov proračuna za njeno delovanje in racionalizacijo opravljanja regulatornih,
strokovnih in drugih nalog, povezanih z vozniki, preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ter prenos
teh nalog v pristojnost direkcije. Združevanje nalog v enem organu je utemeljeno tudi z vidika
centraliziranega vodenja evidenc, ki so potrebne za nemoteno opravljanje upravnih nalog organa.

ZAKON O CESTAH
Vlada je določila besedilo predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o cestah.
Spremembe se nanašajo na ukinitev Javne agencije RS za varnost prometa in prenos njenih pristojnosti
na druge državne organe. Predlog zakona vključuje tudi nekatere manj zahtevne spremembe, s
katerimi se odpravljajo pomanjkljivosti ali poenostavljajo posamezni postopki. Odpravljajo se toge
rešitve pri umeščanju in gradnji cestnih in kolesarskih povezav. V predlaganemu zakonu se sledi
načelu prilagoditve rešitev konkretnim okoliščinam. Pri vzpostavljanju avtobusnih postajališč ob
glavnih in regionalnih cestah se bo v večji meri upoštevala značilnost ceste in konkretne okoliščine

22.2.2013 – 28.2.2013

TN št. 9

bodo upoštevane tudi pri vzpostavitvi kolesarskih stez in kolesarskih poti. Poenostavlja se tudi
postopek izdajanja specifikacij in tehničnih smernic, ki se uporabljajo pri gradnji, projektiranju in
vzdrževanju javnih cest (ni več obvezno objavljanje v Uradnem listu, besedila bodo javnosti dostopna
v obliki publikacij in na spletu). Ob cestah se postavlja tudi obvestilna signalizacija, o postavitvi katere
odloča upravljavec ceste in stroške postavitve, zamenjave ali odstranitve signalizacije nosi
gospodarski subjekt, ki to dejavnost opravlja. Ureditev se razširja na vse javne ceste.
Odpravlja se dovoljenje za uporabo ceste pri izvedbi investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih
del v javno korist. Cestninskim nadzornikom se z zakonom podeljujejo določene odgovornosti.
Cestninski nadzornik bo lahko zavaroval kraj prometne nesreče in imel bo pooblastila za nadzor nad
pravili o največji dovoljenih masah. Pooblastila pa lahko izvajajo zgolj na avtocestah. Pri izvajanju
pravil o največjih skupnih ali največjih dovoljenih masah se upravljavcu ceste, pri uporabi katere je
bila ugotovljena kršitev pravil daje možnost izterjave povračila za izredni prevoz v višini, kot bi bilo
odmerjeno, če bi bilo pridobljeno ustrezno dovoljenje. Pri opravljanju spremljajočih dejavnosti se
ločijo postopki opravljanja dejavnosti na mestih, ki so temu namenjena, in kjer je mogoče postaviti
objekte trajnejšega značaja, od postopkov za dovolitev izvajanja določenih dejavnosti manjšega
obsega, na mestih ob državni cesti. Slednji postopki so bistveno poenostavljeni.

EVROPSKA KOHEZIJSKA POLITIKA 2007 - 2013
Vlada se je seznanila s trenutnim stanjem na področju črpanja sredstev evropske kohezijske politike za
programsko obdobje 2007-2013. Ministrstvom je v tem zvezi naložila ministrstvom, vključenih v
izvajanje evropske kohezijske politike, da čim prej sprejmejo ukrepe za pospešitev črpanja v tem letu,
izboljšajo kakovost kontrol projektov in programov.
Slovenija je po podatkih EK pri črpanju evropskih sredstev nadpovprečna, izjema so večji projekti na
področju okoljske in prometne infrastrukture.
MGRT in Kohezijski sklad sta že opredelil potrebne spremembe Zakona o izvrševanju proračuna RS,
Zakona o javnem naročanju in Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja. Predvidena je tudi
ustanovitev ekspertne skupine za javna naročila, ki bo pospešila pregled razpisnih dokumentacij,
pripravljen akcijski načrt.

BOLJŠE DELOVANJE NOTRANJEGA ENERGETSKEGA TRGA
Vlada je sprejela stališče Republike Slovenije k zadevi Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu,
Svetu, Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Za boljše delovanje notranjega
energetskega trga - 16202/12. Glasi se:
1.

2.

Republika Slovenija pozdravlja Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu,
Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru in Odboru regij - Za boljše delovanje notranjega
energetskega trga in se strinja z večino predlaganih ukrepov.
Republika Slovenija podpira predlog sklepa Komisije o ustanovitvi Koordinacijske skupine za
električno energijo.

Komisija ugotavlja, da je za resnično integriran notranji energetski trg potrebno narediti še nekatere
korake naprej, in sicer:
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Izvajanje zakonodaje na področju notranjega trga in uveljavljanje pravil o konkurenci.
Krepitev vloge potrošnikov, predvsem na področju osveščanja pravic, večjega nadzora nad
porabo skozi pametne merilne sisteme in varstva ranljivih potrošnikov.
Zagotavljanje prožnega trga. Komisija med drugim v obliki odločitve Komisije predlaga tudi
ustanovitev Koordinacijske skupine za elektriko, ki bi služila kot platforma za redno
obveščanje o dogajanju v elektroenergetskih sistemih držav članic. Podobna skupina obstaja
že za zemeljski plin.
Poleg tega bo Komisija predlagala smernice za programe podpore na področju obnovljivih
virov energije, ki bodo povečali učinkovitost notranjega trga.

ZAKON O VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOR
Vlada je na seji sprejela mnenje o dveh Predlogih zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
volitvah v DZ. Državnemu zboru sta ga predložili skupina poslank in poslance s prvopodpisanim
Rihardom Braniseljem in skupina s prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem.
Predlog zakona (prvopodpisani Rihard Braniselj) Vlada ne podpira in meni, da se s predlaganim
posega v volilno pravico in razveljavlja ustavno načelo domneve nedolžnosti ter krši načelo
sorazmernosti. Po mnenju tudi posega v pridobljene pravice in v načelo zaupanja v pravo.
Vlada nasprotuje predlogu Zakona, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev s
prvopodpisanim Janijem Möderndorferjem. Iz vidika celotnega predloga meni, da potrebna še
dodatna usklajevanja na strokovni ravni, predvsem zaradi tega, ker bi s predlogom lahko prišlo do
ogroženosti uresničevanja temeljnih načel zakona.

ZAKON O LOKALNIH VOLITVAH
Vlada je sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalnih
volitvah, ki ga je predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Rihard Braniselj) , in meni
da predlog ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj bi naj bilo s tem kršeno načelo sorazmernosti in
razvrednoti ustavno načelo domnevne nedolžnosti. Zakonu nasprotuje tudi iz ustavnopravnih
razlogov. Opozarja tudi na nomotehnično napako saj se predlog sprememb in dopolnitev, ki so
bistveni del predlagane zakonske novele, nanaša na besedilo, ki ne velja več, saj je bil zakon zaradi
ugotovitev Evropske komisije v tem delu že noveliran.

ZAKON O DRŽAVNEM SVETU
Vlada v celoti nasprotuje predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Državnem svetu,
ki ga je DZ predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Rihard Braniselj).
Glede predlaganega dodatnega pogoja za državljane glede volitev državnih svetnikov (da so ti
poslovno sposobni) je Ustavno sodišče glede takšne ureditve že izdalo odločbo leta 2003, na podlagi
katere je bila takšna zakonska določba razveljavljena, zato ni sprejemljivo ponovno vzpostavljati
neustavne ureditve v predmetnem zakonu.
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ZAKON O LOKALNI SAMOUPRAVI
Vlada predlogu Zakona o lokalni samoupravi (prvopodpisani Rihard Braniselj) nasprotuje. Meni, da
predlagano s konkretnimi rešitvami, ki kot razlog za prenehanje mandata občinskega funkcionarja
določajo tudi pravnomočno obtožnico, razveljavlja ustavno načelo domneve nedolžnosti (27. člen
Ustave RS) in krši načelo sorazmernosti ter je v nasprotju z načelom pravne varnosti (ki izhaja iz 2.
člena v zvezi s tretjim odstavkom 15. člena Ustave RS). Ne ureja jasno in določno pristojnega organa in
postopka za ugotovitev razloga za začasno prenehanje mandata občinskega voljenega funkcionarja ter
pravice funkcionarja do pravnega sredstva v primeru predčasnega prenehanja mandata.
Nasprotuje pa tudi Predlogu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o lokalni samoupravi
(prvopodpisani Jani Möderendorfer). Predlagana novela ureja odpoklic župana s ciljem, omogočiti
ljudem, da preko ljudske iniciative pred iztekom mandata preverijo, ali župan še uživa podporo
večine volivk in volivcev na nesorazmeren način ter v nasprotju z načelom pravne varnosti. Zakon ne
spoštuje notranje vsebinske členitve zakona, v katerega posega. Predlog zakona tudi ne zagotavlja
lokalne samouprave v občini v primeru odpoklica župana. Predlogu zakona vlada nasprotuje tudi
zato, ker ne vsebuje določbe o objavi in uveljavitvi zakona kar je v nasprotju z 154. členom Ustave RS.

ZAKON O POSLANCIH
Vlada nasprotuje predlogu, ki vsebuje določitev nekaterih dodatnih pogojev za nastop in prenehanje
funkcije poslanca, ne podpira iz jasnih ustavnopravnih razlogov, ki vključujejo tudi varstvo in
spoštovanje vrednot ustavne demokracije, ter iz konvencijskih razlogov (Evropska konvencija o
človekovih pravicah).
S predlogi, ki kot razlog za prenehanje mandata funkcionarja določajo tudi pravnomočno obtožnico, je
predlagatelj posegel v ustavno določeno domnevno nedolžnosti. Prepoved kandidiranja in prenehanj
funkcije zaradi pravnomočne obtožnice je tudi v nasprotju s kazensko zakonodajo.
Dodaja, da so nekatere določbe predloga nejasne in nedoločne in zaradi tega neizvršljive in zaradi
vsega navedenega v neskladju s pravnim redom Republike Slovenije.

AKTUALNI RAZPISI
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. 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)
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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.

RAZPIS 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. 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
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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 % 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+

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
IZOBRAŽEVALNI OBISK BRUSLJA
Evropska komisija za 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 lahko v Bruselj peljala 12 predstavnikov občin, od tega 3 predstavnike mestnih
občin, 3 predstavnike občin s sedežem upravnih enot, 3 predstavnike ostalih občin in3 predstavnike
Delovne skupine za črpanje EU sredstev. V kolikor bo interes občin večji od razpoložljivih mest bomo
upoštevali vrstni red prispelih prijavnic. V sklopu obiska, si bodo predstavniki občin ogledali
Evropski parlament, Evropsko komisijo, Odbor regij in Svet Evrope. (MM)
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DRUGE MEDNARODNE NOVICE
KOMISAR POTOČNIK IZZIVA "JAZ BOM, ČE BOSTE VI!"
Evropski komisar za okolje Janez Potočnik je v okviru pobude za Uro Zemlje 2013 ponudil izziv
okoljskim navdušencem. Če se vsaj 1.000 ljudi teden dni ne bo vozilo s svojimi osebnimi avtomobili,
bo spisal pesem in jo zapel pred 1.000 poslušalci. "Verjamem, da ima vsakdo moč, da spremeni svet, v
katerem živimo. Gre za majhne korake v pravo smer. Ne sliši se kot nekaj velikega, vendar če nas
dovolj naredi teh nekaj majhnih korakov, pomeni to velik napredek," je dejal Potočnik v
videoposnetku, objavljenem na spletni strani YouTube.
"Moj izziv za vas je: če najmanj 1.000 ljudi preneha uporabljati avtomobil za teden dni, bom spisal
pesem in z njo nastopil na odru pred 1.000 ljudmi," je obljubil okoljski komisar. Tistim, ki nimajo
avtomobila, pa je Potočnik kot izziv predlagal, naj prepričajo vsaj eno osebo, da za teden dni pusti svoj
jekleni konjiček v garaži.
"Jaz bom, če boste vi," se je zavezal komisar in na koncu še spomnil, naj ljudje ob Uri Zemlje, ki bo
letos 23. marca ob 20.30, ugasnejo luči, da privarčujejo energijo in spodbujajo ozaveščenost o potrebi
po varovanju okolja.
Komisar je v Bruslju komentiral prve odzive na svojo pobudo. "V bistvu je lepo videti, da po treh letih
politik, ko človek dela stvari, ki so zelo pomembne, pa jih pravzaprav nihče zares ne sliši, ena taka
malenkostna akcija ... naleti na odziv. Skratka, dobra lekcija zame in verjetno tudi za druge politike," je
dejal in pojasnil, da se še ni odločil, kaj bo zapel. (vir: MMC)

ODŠKODNINE ZA VEČ KOT 3 URNE ZAMUDE LETALA
Uredba glede odškodnine in pomoči potnikom načeloma daje potnikom pravico do pomoči v primeru
zamude njihovega leta. Sodišče je v sodbi v zadevi Sturgeon 2 med drugim že presodilo, da imajo
pravico do odškodnine tudi potniki, katerih let je imel zamudo, čeprav jim uredba to pravico izrecno
priznava le v primeru odpovedi leta, če v končni namembni kraj prispejo tri ure ali več pozneje, kot je
bilo predvideno. Taka pavšalna odškodnina v višini med 250 in 600 EUR, ki je odvisna od dolžine leta,
se določi glede na zadnji kraj, v katerega potnik prispe z zamudo.
Sodišče v današnji sodbi najprej spominja, da je cilj navedene uredbe odobritev minimalnih pravic
potnikom v zračnem prometu, kadar se znajdejo v treh različnih položajih, in sicer v primeru
zavrnitve vkrcanja proti njihovi volji, odpovedi njihovega leta in nazadnje zamudi njihovega leta. (vir:
EK)
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