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NOVIČKE SOS
13. SEJA PREDSEDSTVA SOS
V prostorih občine Ajdovščina je 21.5.2013 potekala 13. seja predsedstva SOS. Na seji naj bi bila
obravnavan predlog varčevalnih ukrepov Vlade RS, vendar se ne s strani Vlade RS ne s strani
pristojnih ministrstev, nihče ni mogel udeležiti seje. V opravičilu je minister dr. Virant zapisal, da je bil
na srečanju s predstavniki obeh reprezentativnih združenj 25.4. sprejet dogovor za redna srečanja med
Vlado in predstavniki občin. Sestanek bo 20.6., kjer bo, kot navaja minister, priložnost, da predstavijo
varčevalne ukrepe in drugo za občine pomembno vsebino dela vlade. Predsedstvo je sprejelo sklep, da
sekretariat SOS v sodelovanju s komisijami in članicami pripravi podatke o pobranih sredstvih iz
naslova NUSZ in opravi analizo podatkov. Predsedstvo SOS je zahtevalo sestanek s Predsednico
Vlade, na katerem bi se pogovorili o varčevalnih ukrepih in o vlogi občin, ki so po mnenju
predsedstva sposobne in pripravljene tvorno prispevati k zmanjšanju krize in načinih za to
udejanjanje.
Predsedstvo se je seznanilo tudi s spremembami sistema za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki so jo
predstavili predstavniki skupine Odgovorno do prostora. Predsedstvu so predstavniki Združenja
Športnih centrov Slovenije predstavili pobude na področju infrastrukture za šport in prosti čas.
Predsedstvo je sklenilo, da se bo za to področje ustanovila delovna skupina znotraj SOS. Dogovorjeno
je še bilo, da bi jeseni (predvidoma septembra) skupaj z Združenje športnih centrov Slovenije
organizirali enodnevni seminar na to temo. Na seji predsedstva je Katja koren Miklavec predstavila
delovanje Fundacije za šport. Novoustanovljena delovna skupina za šport bo pripravila apel za Vlado
RS, ki bo zajemal pobudo, da se pripravi državna strategija za področje športa. Strategija naj zajema
tako popis infrastrukture kot programov in lokacijo sredstev. Med drugim se je predsedstvo seznanilo
z informacijo za Vlado Republike Slovenije o reorganizaciji Delovne skupnosti Alpe-Jadran.
Predsedstvo SOS je seznanjeno z osnutkom vladnega gradiva in nanj ni imelo pripomb. Predsedstvo
SOS je sprejelo sklep, da Skupnost občin Slovenije postane članica Delovne skupnosti Alpe – Jadran, z
dnem sprejema sklepa Vlade, ki vsebuje tudi določilo o zagotovljenih finančnih sredstvih za delovanje
v državnem proračunu. Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je potrdilo tudi predlagane kandidate
v Delovno skupino za notranjo revizijo in Delovno skupino za urbane in vaške vrtove. Predsedstvo
Skupnosti občin Slovenije je potrdilo tudi predlagane kandidate v Medresorsko skupino za
vzpostavitev e-poročanja, ki jo imenuje minister za notranje zadeve in javno upravo. Predsedstvo SOS
je tudi soglasno sprejelo, da se v korespondenčnem sklepu imenuje oz. potrdi 9 člansko častno
razsodišče za presojo kršitev Kodeksa etike, ki ga sestavljajo: 3 funkcionarji, 3 občinski uslužbenci in 3
občani (zaslužni občani, javno poznane osebnosti v občinah, častni občani…). (bh)

USKLAJEVALNI SESTANEK GLEDE NORMATIVOV V VRTCIH
Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport je 20. 5. 2013 potekal usklajevalni sestanek o
predlogu sprememb Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca ter predlogu novele Zakona o vrtcih.
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Na tokratnem sestanku so bile obravnavane pripombe na predlog pravilnika o normativih. Sindikat
SVIZ je nasprotovale podaljšanju uveljavitve normativa 3 m2 notranje igralne površine s. 1. 9. 2013 na
1. 9. 2017, vendar je ministrstvo v tem delu podprlo prizadevanje občin, da v vrtce vključi čim večje
število otrok, zato vztrajalo s predlogom odložitve uveljavitve normativa na leto 2017.

S strani

predstavnikov občin je bila podanapobuda, da se pravilnik oblikuje tako, da bo mogoče čim večje
število oddelkov vrtcev odpreti v nenamenskih stavbah v primerih, ko so za prejem otrok v vrtec
čakalne liste. Olga Jukić je pojasnila, da v nenamenskih stavbah brez spremembe namembnosti ne bo
mogoče vključiti več kot dva oddelka.
Predlog pravilnika z obravnavanimi spremembami bo še ta teden obravnavan na strokovnem svetu.
Intenca je, da bi pravilnik bil čim prej sprejet. Ministrstvo bo sicer imenovalo ožjo delovno skupino, ki
se bo intenzivno posvečala prenovi Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca.
Ponovno je bil obravnavan tudi predlog sprememb Zakona o vrtcih. S pripravo zakona ne bodo hiteli,
ministrstvo načrtuje, da bi bil sprejet v drugi polovici leta. Poseg je potreben zaradi Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in težav, ki so jih prinesle njegove določbe. S spremembo
zakona želijo tudi pospešiti postopke centralnega vpisa v vrtce v občini, poenostavljajo se sedanji
izobrazbeni pogoji za varuha predšolskih otrok, odprti pa so še za dodatne potrebne predloge
sprememb, zato vas vabimo, da nas o vaših morebitnih dodatnih pobudah obvestite na
info@skupnostobcin.si. (JV)

ODGOVOR VLADE NA SKLEPE SKUPŠČINE SOS
V sekretariatu SOS smo prejeli dopis iz Kabineta predsednice Vlade, na katerega smo naslovili dopis, s
katerim Vlado RS seznanjamo s sprejetimi sklepi na redni letni skupščini Skupnosti občin Slovenije.
Vlado RS smo zaprosili, da se opredelijo do navedenih sklepov. Mnenje Vlade RS najdete tukaj.

PREDSTAVILI PREDLOG ZAKONA O SPODBUJANJU RAZVOJA
TURIZMA
V sredo 22.5.2013 je potekal predstavitveni sestanek na MGRT, na katerem je direktor mag. Marjan
Hribar, skupaj z državnima sekretarjema MGRT Urošem Rožičem in Renato Zatler ter državnim
sekretarjem Kabineta predsednika vlade Gašparjem Gašparjem Mišičem predstavil predlog Zakona o
spodbujanju razvoja turizma. Vabljeni predstavniki so bili: Turistično gostinska zbornica, Turistična
zveza Slovenije, Združenje turističnih agencij (ZTA), Združenje turističnih vodnikov(ZTV), SOS in
ZOS. Vsi vabljeni so izpostavili samo najbolj pomembna stališča, vse posamezne pripombe bodo
pripravljavci prejeli pisno – tudi iz SOS.
Prva neusklajena zadeva so licence za turistične vodnike – za tretje države – sprejet je bil dogovor, da
se ZTA in ZTV medsebojno uskladita in pošljeta skupen usklajen predlog rešitve.
Za občine pomembnejši predlog, ki je bil izpostavljen, je delitev turistične takse, del občinam in del za
nacionalno promocijo. Do predloga je bil zadržan državni sekretar Kabineta predsednice vlade in tudi
direktor direktorata za turizem je v zaključku povedal, da spremembe verjetno ne bodo šle v tej smeri.
Oba sta se strinjala, da je proračun namenjen promociji Slovenije podhranjen in da je prej potrebno
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izkoristiti za to namenjene sistemske vire. S strani predstavnice SOS je bil podan predlog, da se
razmisli o možnih sredstvih za nacionalno promocijo tudi iz vrst turističnega gospodarstva. V
predlogih, ki smo jih pošiljali lani septembra smo že npr. zapisali: »Možnost vključitve regijske oz.
krajevne takse po avstrijskem modelu, kjer gospodarstvo kraja plačuje t.i. turistično takso glede na gospodarsko
panogo, ki jo opravlja (hotel, restavracija, pekarna, trgovina s suvenirji....). Ta taksa je vir prihodka turističnim
organizacijam za promocijo in trženje turistične ponudbe kraja oz. regije. Višina te takse je odvisna od prometa
gospodarske družbe in panoge. Gospodarstvo plačuje mesečno takso za turistične namene.«
S strani SOS so bile izpostavljene še zidanice in drugi objekti, kjer prenočujejo turisti, npr. lovski
domovi in predlog, da se v zakonu navedejo je bil načelno sprejet. Tudi predlog, da se SPIRIT ne
navaja s celim imenom, temveč samo javna agencija za to področje, je bil sprejet. Sklep sestanka je bil,
da bodo posamezna združenja v prihodnjem tednu poslala svoje pripombe in da se organizira še en
usklajevalni sestanek. (SK)

SESTANEK S PREDSTAVNIKI MNZJU NA TEMO ZOR -ED
Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo, so se sestali s predstavniki MNZJU, s katerimi so
se pogovarjali o težavah z Zakonom o občinskem redarstvu. Na sestanku so bile predvsem
izpostavljene omejitve pri sistemizaciji delovnih mest, saj zakon omogoča le sistemizacijo delovnega
mesta občinski redar. Prav tako so bile izpostavljene težave s pooblastilom, da lahko občinski redar
zadrži kršitelja na kraju brez uporabe fizične sile. Predstavniki MNZJU so vztrajali na stališču, da je
mogoče ovire odpraviti brez odpiranja in popravkov Zakona o občinskem redarstvu. Predstavnikom
komisije so predstavili, da je zakon namerno napisan ohlapno, da ne ovira velikih redarstev, hkrati pa
ne preobremenjuje najmanjših občin in njihovih redarstev. Dejstvo je, da se redarstva po Sloveniji tako
po velikosti, kot potrebah zelo razlikujejo. Glede sistemizacije je bila podana pobuda, da uniformo kot
delovno obleko uporabljajo samo redarji na terenu in ne vodje. Na ta način bi se odpravila ovira pri
ustrezni sistemizaciji delovnih mest, saj bodo vodje redarstev, prekrškovni organi, vodje izmene,…
bili lahko sistemizirani na uradniška delovna mesta. Glede zadržanja na kraju samem bodo
predstavniki ministrstva preučili navedbe členov in bodo posredovali tolmačenje člena, ki omogoča
zadrževanje na kraju samem. (MM)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
ZAKON – TURIZEM
Predpis: Predlog Zakona o spodbujanju razvoja turizma
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo predlog
Zakona o spodbujanju razvoja turizma. Komisija za turizem je osnutek zakona že obravnavala in
podala številne predloge in pripombe. Ministrstvo je sklicalo sestanek z deležniki, med njimi je tudi
SOS, kjer bo predlog predstavilo. Predlog ZSRT-1 najdete tukaj.
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PREDLOG ZAKONA O LASTNINSKEM PREOBLIKOVANJU LOTERIJE
SLOVENIJE
V obravnavo smo prejeli Predlog zakona o lastninskem preoblikovanju Loterije Slovenije. Vaše
pripombe nam posredujete najkasneje do ponedeljka 27. maja 2013, saj bo gradivo obravnavano 28.
maja na sejo komisije državnega zbora. Vaše pripombe in predloge nam posredujte na naslov
miha.mohor@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O USMERJANJU OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI
Skupnost občin Slovenije je zasledila predlog Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, ki ga
je podalo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Predlagan zakon občinam nalaga dodatne
bremenitve. 15. člen predlaganega zakona določa oskrbo otrok v primeru, da jim v bližini kraja
bivanja ni mogoče zagotoviti ustreznega vzgojno-izobraževalnega programa. in sicer tako, da se jim
omogoči vključitev v zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
socialnovarstveni zavod, domove učencev za otroke s posebnimi potrebami ali se namestijo v rejniško
družino. Če so podane okoliščine iz prvega odstavka tega člena in gre za predšolskega otroka, ki je
usmerjen v prilagojen program za predšolske otroke, lahko pristojni zavod na predlog staršev
predlaga, da se z odločbo o usmeritvi določi, da se namesto namestitve v zavod oziroma oddaje v
rejništvo, otroku zagotavlja pravica do brezplačnega prevoza iz kraja prebivališča do kraja, kjer deluje
zavod, in nazaj.
V postopku usmerjanja lahko strokovna komisija – na predlog staršev – predlaga usmeritev otroka s
posebnimi potrebami v program osnovnošolskega izobraževanja, ki se lahko organizira na domu ali v
vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo v zasebnem
vzgojno-izobraževalnem zavodu; oboje pod pogojem, da za to obstajajo utemeljeni razlogi in so na
domu oziroma v zasebnem vzgojno-izobraževalnem zavodu zagotovljeni ustrezni pogoji. V tem
primeru se iz državnega proračuna otroku zagotovijo sredstva v višini kot jih država oziroma lokalna
skupnost zagotavlja za plače in materialne stroške na otroka v javni šoli v skladu s standardi in
normativi.
Naprošamo vas, da nam vaša mnenja, predloge in stališče glede predloga Zakona posredujete
najkasneje do petka, 31.05.2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

PRAVILNIK ZA POBUDE - OPN
Skupnost občin Slovenije je prejela s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor predlog Pravilnika
o podrobnejših pogojih za obravnavanje pobud za spremembo namenske rabe zemljišč v občinskem
prostorskem načrtu. Pravilnik podrobneje opredeljuje pogoje za obravnavo pobud z vidika ciljev
prostorskega razvoja občine, upoštevanja varstvenih in varovalnih omejitev v prostoru, ustreznosti z
vidika urbanističnih meril in možnosti opremljanja zemljišč za gradnjo. Za namen poenotenega
podajanja pobud, njihove obravnave in opredeljevanja do njih, so s pravilnikom določeni trije obrazci,
na katerih oziroma s pomočjo katerih se bodo opravila ta dejanja. Predlog pravilnika in priloge k
pravilniku najdete tukaj: Pravilnik, priloga 1, priloga 2, priloga 3.
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Vaša stališča,

predloge,

pripombe

posredujete najkasneje

do

srede, 5.6.2013

na naslov

info@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
REGRES ZA LETO 2012
Obveščamo vas, da so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati javnega sektorja, dne
20.5.2013, podpisali Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31.12.2014 (v nadaljevanju:
Dogovor). V 4. točki Dogovora, ki bo v prihodnjih dneh objavljen tudi v Uradnem listu Republike
Slovenije, je določeno, da se 248. člen ZUJF črta, javnim uslužbencem in funkcionarjem, ki jim je bil
regres za letni dopust za leto 2012 izplačan v skladu s prvim in drugim odstavkom 176. člena tega
zakona pa se obračuna bruto razlika med že obračunanim zneskom in bruto zneskom regresa v višini
692 evrov in izplača neto razlika pri plači za mesec maj 2013, skupaj z zamudnimi obrestmi. Pri plači
za mesec maj se obračunajo in izplačajo tudi zakonske zamudne obresti od neto zneska regresa zaradi
prepozno izplačanega in dolgovanega zneska regresa za leto 2012.
V Dogovoru je predvideno, da se vsebina 4. točke uredi tudi z zakonom, zato je Vlada Republike
Slovenije Državnemu zboru Republike Slovenije poslala v obravnavo Predlog zakona o spremembah
in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014 (ZIPRS 1314
– A), ki med drugim ureja izplačilo razlike zneska regresa za letni dopust za leto 2012 ter črtanje 248.
člena ZUJF. Predlog zakona je državni zbor sprejel dne 21.5.2013, v uradnem listu pa bo objavljen v
prihodnjih dneh.

POVPRAŠEVANJA OBČIN ČLANIC
ZAKLJUČENA POVPRAŠEV ANJA

SKLENITEV SPORAZUMOV Z ZAVODOM IPF
Na sekretariat Skupnosti občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice s katerim smo se obrnili
na občine članice, da nam posredujejo informacije.
Občino je zanimalo, če ima katera občina sklenjen sporazum z zavodom IPF (Zavod za uveljavljanje
pravic izvajalcev in proizvajalcev fonogramov Slovenije) kot npr. s Sazasom? Odgovore na zadano
vprašanje si lahko preberete tukaj.
ODPRTA POVPRAŠEVANJA

POZIV K POROČANJU O NADOMESTILU KOT OBLIKI DRŽAVNE
POMOČI
Skupnost občin Slovenije je prejela vprašanje občine članice glede poziva k poročanju o nadomestilu
kot obliki državne pomoči. Občina naproša za podajo informacij s strani občin članic SOS.
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Na podlagi 4. člena Zakona o spremljanju državnih pomoči je bilo potrebno do 15.3.2013 prvič
poročati tudi o zneskih nadomestila, ki so bili lansko leto dodeljeni kot oblika državne pomoči
izvajalcem storitev splošnega gospodarskega pomena na področjih oziroma območjih v pristojnosti
občin.
V prilogi dopisa, ki ga je prejela občina s strani Ministrstva za finance-Sektor za spremljanje državnih
pomoči, so priloženi sklepi Evropske komisije iz katerih je razvidno, da se med drugim prijavljajo tudi
socialne storitve. Zanima nas ali je katera občina že priglasila sheme in individualna nadomestila za
izvajanje SSGP na področjih oziroma območjih svojih pristojnosti za področje cene vrtca (po 3. členu
pravilnika o plačilih staršev, starši plačajo največ 80% cene programa, v katerega je vključen otrok,
razlika 20% pa se smatra po navodilih MF za državno pomoč) in za področje pomoči na domu. V
kolikor je katera od občin to že prijavljala, prosimo za informacijo v tej zadevi.
Vaše

odgovore

nam

posredujte

najkasneje

do

četrtka,

30.05.2013

na

naslov

ursa.rupar@skupnostobcin.si.

UREDITEV NAJEMNEGA RAZMERJA ZA POKOPALIŠČE
Na Skupnost občin Slovenije smo prejeli vprašanje občine članice SOS glede ureditve najemnega
razmerja za pokopališče. Na vas se obračamo s prošnjo po posredovanju informacij glede na navedeno
vprašanje.
Občino ima v Odloku o gospodarskih javnih službah urejene pogrebne in pokopališke storitve kot
izbirni gospodarski javni službi. Glede na to, da Občina ni v celoti lastnik vseh nepremičnin na katerih
so pokopališča jo zanima:
-

Kako imajo druge Občine urejeno lastništvo pokopališč?

-

Ali se Občine prizadevajo k pridobitvi lastništva nepremičnin kjer so pokopališča, oziroma ali
imajo z lastniki sklenjena najemna razmerja?

-

Kakšna je višina najemnine (izračun v EUR/m2 v določenem obdobju)?

Vaše odgovore nam posredujte najkasneje do 28. maja 2013 na naslov ursa.rupar@skupnostobcin.si.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
27.05. / SOCIALNO PODJETNIŠTVO V SLOVENIJI
Slovensko združenje za duševno zdravje organizira v ponedeljek 27. maja 2013 v dvorani Državnega
sveta RS posvet z naslovom Socialno podjetništvo v Sloveniji. Posvet se bo začel ob 9:30 uri z
registracijo udeležencev in bo trajal do 12:45 ure.
Na posvetu bodo sodelovali dr. Anja Kopač Mrak, državna svetnica mag. Darija Kuzmanič Korva,
Dolores Kores, predstavnica ekspertne skupine GECES ter številni predstavniki socialnega
podjetništva. Vabilo
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29.05. / VEČJI VPLIVI JAVNOSTI IN NEVLADNIH ORGANIZACIJ PRI
PROSTORSKEM NAČRTOVANJU
Mreža za prostor vabi na posvet z naslovom Večji vplivi javnosti in nevladnih organizacij pri
prostorskem načrtovanju, ki bo potekal 29.5.2013 od 9.00 do 13.00 ure v prostorih Okoljskega centra na
Trubarjevi 50 v Ljubljani.
Predstavljena bo problematika vključevanja javnosti pri občinskem prostorskem načrtovanju, rezultati
primerjalnopravne analize 9 evropskih držav glede sodelovanja javnosti v postopkih priprave
lokalnih prostorskih načrtov, dosežki programa za odpravo administrativnih ovir in smernice za boljši
zakonodajni okvir za občinsko prostorsko načrtovanje, normativni program Vlade RS za 2012 je
predvideval nov Zakon o urejanju prostora, razlogi za prenovo glede na obstoječo zakonodajo ter
izkušnje, ki jih imajo občine glede sodelovanja javnosti pri občinskem prostorskem načrtovanju in
težave občinskega prostorskega načrtovanja, katere bo predstavil podpredsednik SOS, Leo Kremžar.
Vabilo

31.05. / SEJA KOMISIJE ZA MLA DINSKO POLITIKO PRI SOS
2. redna seja komisije za mladinsko politiko pri SOS bo potekala 31.5.2013, s pričetkom ob 12.45 uri.
Seja bo potekala na Ljubljanskem gradu, Dvorana Palacij, Ljubljanski grad, Grajska planota 1,
Ljubljana.

31.05. / PARTICIPACIJA MLADIH KOT POGOJ ZA PRIDOBITEV
CERTIFIKATA MLADIM PRIJAZNA OBČINA
Mladinski svet Ajdovščina vabi župane in druge občinske funkcionarje, zaposlene v občinskih
strokovnih službah, ki pokrivajo področje mladih, predstavnike mladinskih svetov lokalnih skupnosti
in mladinskih centrov na izobraževalni dogodek »Participacija mladih kot pogoj za pridobitev
certifikata Mladim prijazna občina,« na katerem bo najavljen in predstavljen letošnji poziv za
pridobitev certifikata Mladim prijazna občina. Certifikat Mladim prijazna občina bo za obdobje 20132017 podelil Mladinski svet Ajdovščina v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije in Mariborom –
Evropsko prestolnico mladih 2013. Certifikat je priznanje tistim lokalnim skupnostim, ki so v minulih
letih uspešno izvajale ukrepe s področja lokalnih mladinskih politik in tako zagotavljale mladim
prostor, v katerem lahko razvijajo svoje kompetence in veščine, dosegajo avtonomijo in hitreje
vstopajo v odraslost. Prve certifikate Mladim prijazna občina za obdobje 2012-2016 je maja lani prejelo
7 slovenskih občin.
Izobraževanje Participacija mladih kot pogoj za pridobitev certifikata Mladim prijazna občina bodo
izvedli posebni gostje, strokovnjaki s področja participacije mladih in lokalnih mladinskih politik, ki
nam bodo na praktičnih primerih razkrili, kako postati mladim prijazna občina. Podrobnejši program
izobraževanja
Prosimo, da se do ponedeljka, 27. maja 2013, prijavite na izobraževanje preko spletnega mesta
http://www.mva.si/mladinstival/prijava/.

Udeleženci

usposabljanja

prejmejo

brezplačen

izvod

zbornika Lokalna mladinska politika in Strategije za mlade v občini Ajdovščina 2013-2018. Vabimo
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vas, da se 31. maja udeležite tudi drugih dogodkov Mladinstivala na Ljubljanskem gradu (tržnica
mladinskih organizacij, debata mladih z EU poslanci, posvet Erasmus for all, podelitev državnih
priznanj, idr.). Informacije o dogodkih so na voljo na spletni strani http://www.mva.si/mladinstival.
Dodatne informacije: Rozana Mužica, rozana.muzica@msa.si, 040 475 677.

04.06. / SEJA KOMISIJE ZA PROSTOR
Seja Komisije za prostor pri SOS bo potekala 4.6.2013, s pričetkom ob 10.30 uri. Seja bo potekala v
prostorih Kolperna (Fužinska cesta 2, Jesenice).

06.06. / SEJA NO OP RR IN ROPI
7. seja nadzornega odbora za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za
obdobje 2007-2013 in za Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje
2007-2013 bo potekala v veliki sejni dvorani, Gregorčičeva 27, Ljubljana, v četrtek, 6. junija 2013, od 9.
ure dalje. Seja bo posvečena predvsem predstavitvi tekočega izvajanja OP RR za obdobje 2007-2013,
predstavitvi in potrditvi osnutka Letnega poročila 2012 o izvajanju OP RR za obdobje 2007-2013,
predstavitvi tekočega izvajanja OP ROPI za obdobje 2007-2013, predstavitvi in potrditvi osnutka
Letnega poročila 2012 o izvajanju OP ROPI za obdobje 2007-2013, pregledu finančne realizacije
izvajanja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013, pregledu poročila revizijskega organa za OP RR in
OP ROPI, predstavitvi izvajanja Načrta vrednotenja OP RR in OP ROPI za obdobje 2007-2013,
predstavitvi smernic za zaključevanje obdobja 2007-2013 ter pripravam na novo programsko obdobje
2014-2020. Seje se bo udeležila njena članica, Andreja Katič.

20.06. / SREČANJE GLAVNEGA ODBORA Z MINISTROM VIRANTOM
Iz Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo so nam sporočili termin za sestanek z ministrom
Virantom. Sestanek bo po ponovni spremembi potekal 20.6.2013 (in ne 12.6.2013) ob 14.00 uri v
prostorih MNZ. Sestanka se bodo udeležili člani glavnega odbora SOS in generalna sekretarka.
Na sestanku bo govora Zakonu o uravnoteženju javnih financ občin, Predlogu novele Zakona o
lokalni samoupravi in Zakona o financiranju občin, katerih vsebina se nanaša na medobčinsko
sodelovanje in Zakonodajo, ki ureja status lokalnih funkcionarjev.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
28.05./DELO CSD Z ROMI - DOBRE PRAKSE
Skupnost centrov za socialno delo Slovenije organizira posvet z naslovom »Delo centrov za socialno
delo z Romi – predstavitev primerov dobrih praks«, ki bo potekal v torek,28. maja 2013, s pričetkom
ob 9.00 uri v Mladinskem centru Krško, Cesta Krških žrtev 105, Krško. Cilj posveta je predstaviti
primere dobrih praks na področju dela z Romi ter poenotiti strokovno delo centrov za socialno delo.
Tukaj najdete vabilo in prijavnico.
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Na posvet se je potrebno predhodno prijaviti s priloženo (v priponki) prijavnico najkasneje do srede,
22. maja 2013 na naslov: irena.zemljic@scsd.si ali na naslov Skupnost CSD Slovenije, Slovenska cesta
55, 1000 Ljubljana.

28.05. / POSVET »JAVNI NATEČAJ - NAJPRIMERNEJŠA OBLIKA
PRIDOBIVANJA KVALITETNIH PROSTORSKIH REŠITEV«
Zaradi velikega interesa občin, Skupnost občin Slovenije in Občina Škofja Loka vabita na posvet z
naslovom »Javni natečaj - najprimernejša oblika pridobivanja kvalitetnih prostorskih rešitev«.
Predstavljen bo praktičen primer izvedbe natečaja za »ureditev odprtih javnih površin starega
mestnega jedra Škofje Loke ter ureditev obrežja obeh Sor«. Tukaj najdete vabilo in prijavnico.
Srečanje bo potekalo v torek, 28. maja 2013 z začetkom ob 10.00 uri v Kristalni dvorani Sokolskega
doma na naslovu Mestni trg 17 v Škofji Loki. Prijavite se s priloženo prijavnico najkasneje do petka,
24. maja 2013 na e-naslov metka.lasic@skupnostobcin.si ali po faksu na številko 02 234 15 03.

30.5. / DOBRE PRAKSE PRILAGAJANJA NA PODNEBNE SPREMEMBE
Posledice podnebnih sprememb že občutimo tudi v Sloveniji. Lanske jesenske poplave so povzročile
za 373 milijonov evrov škode, poletna suša za 56 milijonov evrov, kar skupaj predstavlja 1,2 %
slovenskega BDP v lanskem letu. Ukrepi prilagajanja, ki bodo zmanjševali stroške vremenskih
pojavov v prihodnje, bodo modre naložbe, ki bodo zmanjševale družbeno in gospodarsko škodo.
Delo na državni strategiji prilagajanja je v Sloveniji zastalo, zato so toliko bolj dragoceni zgledi in
pobude iz lokalnih skupnosti in iz tujine. Spoznajte dva primera na posvetu: Slovenija znižuje CO2 dobre prakse Prilagajanje na podnebne spremembe 30. maj 2013, Izobraževalni center za zaščito in
reševanje, Zabrv 12, Ig.
Po lanskih poplavah so se pristojni in gospodarske družbe v Slovenj Gradcu dogovorili, da bodo
zgradili protipoplavni nasip ob reki Mislinji. Zainteresirane gospodarske družbe v vplivnem območju
poplave v stari industrijski coni Pameče so ustanovile Konzorcij za izgradnjo protipoplavnega nasipa.
Projekt in publikacija Evropske agencije za okolje (European Environment Agency - EEA) »Urbano
prilagajanje na podnebne spremembe« spodbujata in omogočata smotrno načrtovanje prilagajanja na
podnebne spremembe v mestih. Posvet je namenjen odgovornim za prostorsko načrtovanje, varstvo
okolja ter zaščito in reševanje v občinah, zavarovalnicam, resornim ministrstvom, specializiranim
javnim službam ter strokovni in znanstveni javnosti. Udeležba je brezplačna. Več v vabilu. Prijave
sprejemamo do zapolnitve oz. do 28.5. na prijavnici. Vse informacije pri Karmen Kogoj Ogris na 01 439
71 00 in karmen@umanotera.org ter na spletni strani www.slovenija-co2.si .
Posvet poteka v sodelovanju z Upravo RS za zaščito in reševanje in Skupnostjo občin Slovenije.
Dogodek je organiziran v okviru projekta »Slovenija znižuje CO2: dobre prakse«, ki ga izvaja
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj. Projekt je ena izmed akcij partnerstva med
Evropsko komisijo, Vlado Republike Slovenije in Evropskim parlamentom na področju komuniciranja
evropskih vsebin.
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31.05. / ERASMUS ZA VSE
Mladinska mreža MaMa vas v okviru projekta Mreža NVO mladinskega dela vabi na Razpravo o
programu ''Erasmus for all'', kjer bodo nastopili kot govorci:
- dr. Milan Zver, evropski poslanec, član Odbora Evropskega parlamenta za kulturo in izobraževanje,
- mag. Andreja Čufer, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Služba za mednarodno
sodelovanje in EU zadeve,
- dr. Alenka Flander, direktorica Centra RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in
usposabljanja, Nacionalne agencije Programa Vseživljenjsko učenje,
- Janez Škulj, direktor Zavoda MOVIT, Nacionalne agencije Programa Mladi v akciji.
Razprava bo v petek 31.5.2013 ob 11h, na Ljubljanskem gradu, kot del Mladinstivala – festivala
mladinskega dela. Zaradi lažje organizacije vas prosimo, da se prijavite čim prej oz. najkasneje do
29.5.2013 na: sandra.bano@mreza-mama.si.

07.06. / NOVI VLADNI UKREPI ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC
Upravna akademija organizira seminar Novi vladni ukrepi za uravnoteženje javnih financ, ki bo v
petek, 7. junija 2013, v konferenčni dvorani Davčne uprave Republike Slovenije, Davčna 1, v Ljubljani.
Začetek seminarja je ob 9.00 uri. Seminar bo trajal od 9.00 ure do predvidoma 12.00 ure. Izvajalci
predstavitve novih vladnih ukrepov bodo neposredni udeleženci pogajanj z reprezentativnimi
sindikati javnega sektorja in pripravljavci sprememb zakonodaje oziroma aneksov h kolektivnim
pogodbam. Seminar je za udeležence brezplačen. Vabilo, dogovor
Prijavite se tako, da izpolnite obrazec prijava in ga pošljete najkasneje do srede, 5. junija 2013, na
naslov: gp.mpju@gov.si. Prijave so možne do zapolnitve prostora v dvorani. Kontaktna oseba za
morebitna pojasnila je Jožef Janež, e-pošta: joze.janez@gov.si, tel.: 01/478 16 81.

24.09. / VARNA IGRA 2013
V okviru povečevanja osveščenosti na področju varnosti igre na zunanjih in notranjih igralih Zavod za
varno igro (ZVI) pripravlja izobraževalno konferenco »Varna igra 2013«, ki bo potekala 24. in
25.92013. Namen konference je osvetliti področja, pri katerih menimo, da so možne izboljšave. Vsebine
konference so namenjene ravnateljem, lastnikom turističnih objektov in drugim osebam, odgovornim
za varnost otroških in mladostniških igrišč.
Izkušnje kažejo, da gospodarska situacija sicer ne omogoča velikih investicij v nakup novih igral ali
njihovo prenovo, a varnost na igriščih lahko zagotovimo že z drobnimi prispevki, ki ne terjajo
finančnega vložka. Na konferenci se bodo prepletali govorniki, ki iz različnih institucij delujejo na
področju varne igre. Osvetlili bomo pomembnost primernega načrtovanja igrišč, vlogo igre pri otrocih
in mladostnikih, obstoječo med-institucionalno komunikacijo, namen standardov, sprejetih v EU,
pravice otrok in staršev. Osvetlili bomo dobro in pregledali slabo prakso ter se seznanili s trendi v
tujini. Vse informacije o konferenci lahko najdete na spletni strani s klikom tukaj.
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Občine, ki ste članice Skupnosti občin Slovenije lahko uveljavljate 3% popust ob prijavi, če članstvo
zapišete

na

prijavnici

pod

rubriko

dodatne

aktivnosti.

prijavnico

najdete

na

strani

www.oopa.si/konferenca.

NOVICE DRUGIH
VLOGA INDUSTRIJSKIH CON PRI PRIVABLJANJU TUJIH INVESTICIJ
Javna agencija SPIRIT Slovenija je naročila izdelavo Raziskave o vlogi industrijskih con pri
privabljanju tujih neposrednih investicij v konkurenčnih državah. Ker so izsledki raziskave pomembni
za vse slovenske občine, v katerih so številne industrijske cone, vas občine z vsebino tudi seznanjamo
na naši spletni strani. Vloga industrijskih con pri privabljanju tujih neposrednih investicij

10. REDNA SEJA VLADE RS
VLADA SPREJELA IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO PREDLOGA REBALANSA
PRORAČUNA RS ZA LETO 2013
Vlada Republike Slovenije je na današnji redni seji sprejela izhodišča za pripravo predloga rebalansa
proračuna države za leto 2013.
Vlada Republike Slovenije je za pripravo rebalansa proračuna države za leto 2013 sprejela izhodiščni
razrez odhodkov proračuna države po predlagateljih finančnih načrtov in po virih sredstev
(integralna sredstva, namenska sredstva, namenska sredstva EU in slovenska udeležba) ter za cilj
določila primanjkljaj proračuna države v višini 1,5 mrd evrov. Vlada je do uveljavitve rebalansa
proračuna države za leto 2013 sprejela ukrep začasnega zadržanja izvrševanja državnega proračuna
na integralnih postavkah državnega proračuna (tip 1), s katerim se ustavi prevzemanje obveznosti v
letu 2013. Proračunski uporabniki imajo omejene pravice porabe, kot je določeno z izhodiščnim
razrezom, ki bo v skladu s proračunsko proceduro predmet nadaljnjih usklajevanj.
Vlada je določila tudi terminski načrt priprave predloga rebalansa proračuna države za leto 2013 in
predlagateljem finančnih načrtov naložila, da do 6. junija 2013 v sodelovanju z Ministrstvom za
finance pripravijo predloge finančnih načrtov z obrazložitvami. (Vir: Vlada RS, ur)

VLADA RS IZDALA UREDBO O VAROVANJU DELAVCEV PRED
TVEGANJI ZARADI POŠKODB Z OSTRIMI PRIPOMOČKI
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji izdala Uredbo o varovanju delavcev pred tveganji zaradi
poškodb z ostrimi pripomočki, s katero ureja obveznosti delodajalca v zvezi s preprečevanjem
poškodb delavcev, ki jih povzročajo ostri pripomočki ter v zvezi z varovanjem delavcev pred tveganji
in zagotavljanjem varnega delovnega okolja. Uredba se uporablja za vse delavce ali druge osebe, ki
opravljajo delo v zdravstveni dejavnosti
Glavna obveznost delodajalca je ocenjevanje tveganja za varnost in zdravje delavcev, ki uporabljajo
ostre pripomočke. Če ocena tveganja pokaže, da obstaja tveganje za poškodbe ali infekcije, mora
delodajalec zmanjšati uporabo ostrih pripomočkov na najmanjšo možno mero in zamenjati nevarne
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ostre pripomočke z bolj varnimi. Delodajalec mora izdati pisna navodila in zagotoviti varno
odstranjevanje odpadnih pripomočkov. Delodajalec mora o varni uporabi ostrih pripomočkov
obveščati delavce in zagotoviti njihovo usposobljenost za varno delo. Uredba predpisuje tudi ukrepe
delodajalca po poškodbi delavca z ostrim pripomočkom, vključno s preiskavami po izpostavljenosti.
Uredba predpisuje tudi globe za prekrške, ki so določene v taki višini, da so kazni učinkovite,
sorazmerne in odvračilne.
Uredba je pripravljena na podlagi Direktive Sveta 2010/32/EU z dne 10. maja 2010 o izvajanju
okvirnega sporazuma o preprečevanju poškodb z ostrimi pripomočki v bolnišnicah in zdravstvenem
sektorju, ki sta ga sklenila HOSPEM in EPSU. (Vir: Vlada RS, ur)

MEJNE VREDNOSTI SVETLOBNEGA ONESNAŽEVANJA
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o
mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.
Uveljavitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja bo imela pozitiven vpliv na gospodarstvo, posebej na mala in srednja podjetja,
saj dopolnitev predpisa omogoča celodnevno delovanje LED in podobnih zaslonov, ki so manjši od 20
m2, zaradi česar poslovne družbe in samostojni podjetniki, ki se ukvarjajo z oglaševanjem, ne bodo ob
del dohodka zaradi omejitve opravljanja svoje dejavnosti tekom svetlega dela dneva. Delovanje LED
in podobnih zaslonov, ki so večji od 20 m2 bo prav tako možno podnevi, omejitev njihovega delovanja
pa je usklajena s trenutnim režimom delovanja objektov za oglaševanje, ki so osvetljeni z zunanjimi
svetilkami in sicer s prepovedjo delovanja med 24:00 in 5:00 uro.
Delovanje LED in podobnih zaslonov namreč do sedaj ni bilo dovoljeno v dnevnem času od jutra do
večera. (Vir: Vlada RS, ur)

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE O NORMATIVIH ZA ZAGOTAVLJANJE
OBSEGA POTREBNIH POSLOVNIH IN DELOVNIH POVRŠIN ZA
POTREBE DRŽAVE
Vlada Republike Slovenije je potrdila Normative za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in
delovnih površin za potrebe države.
Vlada Republike Slovenije je Ministrstvu za pravosodje in javno upravo naložila, da predlaga ukrepe
za zmanjševanje stroškov najemnin, ter pripravo predloga racionalizacije meril za ureditev poslovnih
prostorov za potrebe državne uprave za 10 odstotkov. Ministrstvo za pravosodje in javno upravo je
pripravilo Normative za zagotavljanje obsega potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe
države, ki so bili kot priporočilo v obliki tehnične priloge priloženi pozivu Ministrstva za pravosodje
in javno upravo državnim organom in organom v sestavi

dne 22.2.2013, da takoj pristopijo k

postopku znižanja stroškov za najemnine za poslovne prostore. Normativi za zagotavljanje obsega
potrebnih poslovnih in delovnih površin za potrebe države izhajajo iz novelacije trenutno veljavnih
Meril za ureditev poslovnih prostorov za potrebe državne uprave (verzija 3.0. z dne 29.6.2007).
Usklajeni so z normativi, ki jih določa Geodetska uprava Republike Slovenije.

Skladno z novo

razvrstitvijo prostorov ter zmanjšanjem površin, ki tvorijo uporabno površino prostorov, je zmanjšana
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tudi uporabna površina na delovno mesto z namenom, da se zagotovi racionalna izkoriščenost in
optimalno zasedenost z delovnimi mesti:
-

za ministrstva in vladne službe, pokrajinske in policijske uprave, upravne enote in krajevne
urade se zagotovi do 22 m2 uporabne površine na delovno mesto (dm),

-

za geodetske pisarne do 25 m2/dm,

-

za objekte policije, carinske in davčne urade do 20 m2/dm,

-

za inšpekcijske izpostave do 18 m2/dm in

-

na mejnih prehodih za policijske, davčne in carinske urade do 15 m2/dm, odvisno od
posebnih zahtev in internih predpisov.

Normativi so obvezujoči za vse organe državne uprave, z izjemo tistih, ki imajo veljavna svoja
specifična merila za lastne potrebe (npr. policijski in vojaški objekti, predstavništva RS v tujini,
prostori za potrebe pravosodja itd.), lahko pa jih uporabljajo tudi predstavniki drugih oseb javnega
prava (javni zavodi, javne agencije, javni skladi).
Normativi se uporabljajo tako za najeme poslovnih prostorov, najeme s postopnim odkupom –
leasinge, za odkupe, za novogradnje in rekonstrukcije ter veljajo za prostore v lasti države, ne glede na
to ali gre za novogradnje ali obstoječe poslovne prostore in se v njih izvajajo selitve. (Vir: Vlada RS, ur)

MNENJE O PREDLOGU ZAKONA O SPREMEMBI ZAKONA O
ŽIČNIŠKIH NAPRAVAH ZA PREVOZ OSEB
Vlada RS je na današnji seji sprejela mnenje o predlogu Zakona o spremembi Zakona o žičniških
napravah za prevoz oseb, ki ga je Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po skrajšanem
postopku predložila skupina poslank in poslancev (prvopodpisani Brane Golubovič).
Predlog zakona spreminja prvi odstavek 35. člena ZŽNPO tako, bi se besedilo »lokacijski načrt,«
nadomestilo z besedilom »akt iz 25. člena tega zakona«. V praksi se dogaja, da kljub potrjenim
prostorskim ureditvenim načrtom (ki ustrezno obravnavajo vse prostorske in okoljske vidike
nameravane naprave) gradbenega dovoljenja ni mogoče pridobiti.
Glede na navedeno Vlada RS podpira predlog Zakona o spremembi Zakona o žičniških napravah za
prevoz oseb, ki ga je Državnemu zboru predložila skupina poslank in poslancev. (Vir: Vlada RS, ur)

ODGOVOR NA POSLANSKO VPRAŠANJE MAG. BARBARE ŽGAJNER
TAVŠ
Vlada sprejela odgovor na poslansko vprašanje mag. Barbare Žgajner Tavš v zvezi z možnostjo
sprememb 188. in 246. člena ZUJF in zniževanjem mase plač v javnem sektorju.
Glede prvega vprašanja v zvezi z 188. in 246. členom ZUJF Vlada odgovarja, da je po Ustavi za
ugotavljanje neustavnost posameznih zakonskih določb pristojno Ustavno sodišče, ne Vlada. Vlada
poudarja, da je do odločitve Ustavnega sodišča vezana na veljavne zakonske določbe, ob morebitni
ugotovitvi neustavnosti pa bo ravnala skladno z odločitvijo Ustavnega sodišča.
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Ne glede na navedeno pa po mnenju Vlade samo prenehanje pogodbe o zaposlitvi ne predstavlja
"trajnega posega v pridobljene pravice javnih uslužbencev", pač pa gre za institut, ki je na voljo
delodajalcu v točno določenih zakonskih primerih. Le zakon lahko določa primere in pogoje za
prenehanje delovnega razmerja, kar je zakonodajalec z izpodbijano določbo želel doseči, vendar ne kot
prisilno upokojevanje, pač pa le kot prenehanje delovnega razmerja. Javni uslužbenci, ki jim preneha
pogodba o zaposlitvi na podlagi 188. ali 246. člena ZUJF, imajo zagotovljeno socialno varnost in lahko
samostojno izbira ali ostane na trgu dela ali pa se upokoji. Javnim uslužbencem tako ni odvzeto
varstvo pred diskriminacijo zaradi starosti, če ti želijo ostati dejavni in iščejo novo zaposlitev. Vlada
posebej opozarja, da je določbi 188. in 246. člena ZUJF treba brati celostno, torej tudi to, da javnemu
uslužbencu pogodba o zaposlitvi ne preneha veljati, če se delodajalec in javni uslužbenec za
zagotovitev nemotenega delovnega procesa v roku dveh mesecev od uveljavitve zakona dogovorita
za nadaljevanje delovnega razmerja, pri čemer se določi tudi trajanje delovnega razmerja. Glede
domnevnega ponujanja poravnave javnim uslužbencem v sodnem postopku Vlada pojasnjuje, da je
po podatkih Državnega pravobranilstva le-to v odgovor prejelo 16 tožb zoper sklepe o prenehanju
pogodbe o zaposlitvi na podlagi 246. člena ZUJF. V odgovorih na tožbe Državno pravobranilstvo med
drugim poudarja, da je bila tožena stranka Republika Slovenija kot delodajalec tožečih strank pri
svojem odločanju dolžna upoštevati veljavno zakonodajo, nikakor pa ne drži, da bi Državno
pravobranilstvo kateri od tožečih strank ponujalo sklenitev poravnave.
Glede drugega vprašanja, na kakšen način bo Vlada reševala problematiko zniževanja mase plač v
javnem sektorju, Vlada odgovarja, da je - po intenzivnih pogajanjih, najprej s Koordinacijo stavkovnih
odborov sindikatov javnega sektorja o razrešitvi stavkovnih zahtev, od 25. 4. 2013 pa z vsemi
reprezentativnimi sindikati javnega sektorja -, bil 20. 5. 2013 podpisan Stavkovni sporazum, prav tako
pa tudi Dogovor o dodatnih ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za
uravnoteženje javnih financ v obdobju od 1. junija 2013 do 31. 12. 2014. Z realizacijo navedenega
Dogovora se je Vlada zavezala, da bo Državnemu zboru predlagala spremembe in dopolnitve Zakona
o sistemu plač v javnem sektorju in Zakona o izvrševanju proračuna za leti 2013/14, ki naj bi bile
uveljavljene s 1. 6. 2013. Prav tako se je s podpisom tega Dogovora zavezala, da bo kot stranka na
strani delodajalca z reprezentativnimi sindikati – stranko na strani delojemalca, sklenila Aneks št. 6 h
KPJS, Aneks h KPND in ustrezne anekse h kolektivnim pogodbam dejavnosti in poklicev.
Ukrepi, ki bodo poleg ZUJF dodatno prispevali k zmanjšanju mase sredstev za plače in druge stroške
dela, vključujejo poseg v plačno lestvico (linearno znižanje vrednosti plačnih razredov za 0,5% in
zmanjšanje razpona med plačnimi razredi), ukinitev dodatka v višini 0,10% za delovno dobo za
ženske nad 25 let delovne dobe (ukrep sledi izenačitvi pokojninske dobe za moške in ženske po ZPIZ2), znižanje dodatka za specializacijo, magisterij znanosti in doktorat za 50%, znižanje regresa za letni
dopust za leto 2014 (za leto 2013 je že znižan), zmanjšanje premij kolektivnega dodatnega
pokojninskega zavarovanja za javne uslužbence v letih 2013 in 2014 in znižanje nadomestila za čas
odsotnosti dela zaradi bolezni in poškodbe izven dela, ki gre v breme delodajalca na 80% osnove.
Poleg navedenega je bilo dogovorjeno, da se ukrepi, ki so veljali za leto 2013 in se nanašajo na
napredovanje ter izplačevanje delovne uspešnosti, podaljšajo še za leto 2014.
Posebna pozornost bo namenjena nadaljnjemu zmanjševanju števila zaposlenih v javnem sektorju,
zlasti z restriktivno politiko nadomeščanja, pri čemer se bo zasledoval cilj zmanjševanja števila
zaposlenih v višini 1% na letni ravni. Vlada ocenjuje, da bo z realizacijo dogovorjenih dodatnih
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ukrepov (poleg ZUJF) v letu 2013 glede na leto 2012 prihranjeno približno 109 mio €, v letu 2014 glede
na leto 2012 pa še dodatno približno 74 mio €. (Vir: Vlada RS, ur)

VLADA O IMENOVANJU ČLANA ŠIRŠE VLADNE POGAJALSKE
SKUPINE
Vlada Republike Slovenije je na današnji seji sprejela sklep, da se v širšo vladno pogajalsko skupino
imenuje tudi predstavnika Ministrstva za pravosodje mag. Matijo Vidmarja in da člani ožje vladne
pogajalske skupine postanejo neposredno z imenovanjem tudi člani širše vladne pogajalske skupine.
Sestava širše vladne pogajalske skupine je tako naslednja:
-

dr. Gregor VIRANT, vodja širše vladne pogajalske skupine,

-

Lidija APOHAL VUČKOVIČ, namestnica vodje širše pogajalske skupine,

-

mag. Mateja VRANIČAR, Ministrstvo za finance, članica,

-

Jožica GROM, Ministrstvo za finance, članica,

-

mag. Kristina ŠTEBLAJ, Ministrstvo za finance, članica,

-

Mojca RAMŠAK PEŠEC, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, članica,

-

Heidi HEINE, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, članica,

-

mag. Branko VIDIČ, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, član,

-

Štefka KORADE PURG, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, članica,

-

Robert KOS, Ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, član,

-

Ksenija MIHOVAR GLOBOKAR, Služba Vlade RS za zakonodajo, članica

-

mag. Ana TRSELIČ SELAN, Urad RS za makroekonomske analize in razvoj, članica,

-

Aljuš PERTINAČ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost, in šport, član,

-

Boris ZUPANČIČ, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, član,

-

Ciril BAŠKOVIČ , Ministrstvo za kulturo, član,

-

Brigita ČOKL, Ministrstvo za zdravje, članica,

-

Monika KIRBIŠ ROJS, Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, članica,

-

Franc JAVORNIK, Ministrstvo za obrambo, član,

-

Polonca DROFENIK, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, članica,

-

Davor DOMINKUŠ, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, član,

-

Tomaž KUNSTELJ, Ministrstvo za zunanje zadeve, član,

-

mag. Matija VIDMAR, Ministrstvo za pravosodje, član,

-

Tatjana PEČAVER Generalni sekretariat Vlade RS,

-

Janko MARINKO, Vrhovno Sodišče RS, član,

-

Tatjana PEČAR RUS, Državno pravobranilstvo RS, članica,

-

Boštjan ŠKRLEC, Vrhovno državno tožilstvo RS, član,

-

mag. Karin JURŠE, Skupnost občin Slovenije, članica,

-

Jožica VELUŠČEK, Združenje mestnih občin Slovenije, članica,

-

mag. Maja LUKAN LAPORNIK, Združenje občin Slovenije, članica.

Širša vladna pogajalska skupina, v skladu z usmeritvami ožje vladne pogajalske skupine, izvaja
aktivnosti, vezane na pogajanja o Kolektivni pogodbi za javni sektor, kolektivni pogodbi za skupno
metodologijo in kolektivnih pogodbah dejavnosti in poklicev v javnem sektorju ter aktivnosti v zvezi
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z usklajevanjem predpisov s področja plač v javnem sektorju, ter pogajanja o stavkovnih zahtevah
Koordinacije stavkovnih odborov sindikatov javnega sektorja. (Vir: Vlada RS, ur)

AKTUALNI RAZPISI
SPODBUJANJE SOCIALNEGA PODJETNIŠTVA V POMURJU
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je 22.3.2013 v Uradnem listu Republike Slovenije
objavilo Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v območju izvajanja zakona o razvojni
podpori Pomurski regiji. Namen javnega razpisa je spodbuditi in podpreti razvoj podjetniških zamisli
v socialnem podjetništvu v Pomurski regiji, zagotoviti nova delovna mesta ter izboljšati življenjski
standard prebivalstva v regiji. MGRT bo sofinanciralo večletne projekte, ki bodo izkazovali trajno
opravljanje dejavnosti socialnega podjetništva ali trajno zaposlovanje oseb iz ranljivih ciljnih skupin.
Okvirna razpoložljiva višina razpisanih nepovratnih sredstev, ki se razpisujejo za triletno obdobje,
znaša 1.500.000 evrov. Tako bo za leto 2013 razpisanih 300.000 evrov, v letih 2014 in 2015 pa po
600.000 evrov. Na ta razpis lahko s projekti kandidirajo registrirana socialna podjetja. Prvi rok za
oddajo prijav je 30-ti dan od objave javnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije, zadnji rok
za oddajo vlog, če razpisana sredstva ne bodo že prej razdeljena, pa bo 15. december 2013. Več
informacij o javnem razpisu bo po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije na voljo na spletni
strani www.mgrt.gov.si, v rubriki Javne objave – Javni razpisi.

RAZPIS ZA JAVNO NAROČANJE INOVACIJ
Razpis za javno naročanje inovacij je objavila EK. Teme so tokrat tri:
čista vozila in plovila, ter druge naprave za mobilnost (izključeno je področje IKT)
trajnostna gradnja
bolj učinkovita raba virov, vključno z recikliranjem
Na voljo je 6,3 mio €, rok za prijavo je 28. maj.

EVROPA ZA DRŽAVLJANE
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
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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 %
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.

NEPOVRATNE FINANČNE SPODBUDE ZA IZVEDBO ENERGETSKIH
PREGLEDOV
Predmet javnega razpisa je podelitev nepovratnih finančnih spodbud za projekte, ki so usmerjeni v
zagotavljanje prihrankov energije pri končnih odjemalcih na območju Republike Slovenije, če gre za
izvedbo energetskih pregledov. Vlagatelj vlogo dostavi na sedež sofinancerja (osebno, po pošti ipd.)
od dneva objave v Uradnem listu RS dalje in najkasneje do 30.7.2013 oziroma do obvestila o porabi
sredstev. Na javnem razpisu lahko sodelujejo naslednji osebe:- občine;- drugi subjekti (javni skladi,
javne agencije, zavodi, ustanove in društva, registrirane cerkve in druge verske skupnosti, če ne
izvajajo pridobitne dejavnosti, skladno s 26. členom Pravilnika o spodbujanju URE in OVE);- podjetja,
ki imajo sedež v Republiki Sloveniji. Vrednost razpisa je 30.000 €. Več informacij tukaj.

MEDNARODNE NOVICE SOS
SEJEM OBČIN JV EVROPE NEXPO 2013
Mreža združenj lokalnih oblasti jugovzhodne Evrope (NALAS), Združenja mest
Republike Hrvaške (UGRH), Združenje občin Republike Hrvaške (UORH) in
mesta Reke ter Opatije, bodo letos organizirali mednarodni sejem občin
jugovzhodne Evrope- NEXPO 2013, ki bo potekal v Reki in Opatiji, Republika
Hrvaška, med 25. in 27. septembrom 2013 v prostorih športnega centra Zamet.
Program za sejem NEXPO 2013 vključuje konferenco "Pot v EU integracijo - premagovanje ovir,
uresničitev potencialov" (25. september 2013, Hrvaški kulturni dom Susak, s povabilom), sejem
NEXPO (26. in 27. septembra 2013, Zamet center), niz delavnic (26. in 27. septembra 2013, Zamet
center), razdeljeno v dve glavni temi: Izboljšanje prakse na področju trajnostnega razvoja in Izboljšanje
prakse upravljanja in partnerstva, kavarno županov "(26. in 27. septembra 2013, Zamet Center), ki je
idealen kraj za osebne pogovore o sodelovanju med župani, naložbe, donacije ali pobratenja, iskanje
partnerstev (26. in 27. septembra 2013, Zamet Centre) bo omogočilo srečanje med občinami in
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zasebnim sektorjem, za vzpostavitev medsebojnega sodelovanja ter bogat kulturni program. Tema
NEXPO 2013 je evropska integracija. Sejem bo nudil tudi priložnost lokalnim oblastem, da se sestanejo
s predstavniki poslovnega sektorja ter tako omogoča privabljanje potencialnih vlagateljev za občinske
projekte na področju energetske učinkovitosti in obnovljivih virov energije.
Kot že v letu 2011, takrat v Sarajevu, lahko občine zakupijo svoj razstavni prostor in izkoristijo
priložnost za spoznavanje novih ljudi, izmenjavo izkušenj, učenje novih stvari, primerjavo z drugimi,
spodbudite svoje delo in najdite svojega potencialnega partnerja ali vlagatelja. Cena standardnega
paketa je 900 EUR. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala za organiziran skupni prevoz in enovit
nastop slovenskih občin na sejmu NEXPO 2013. Za več informacij vas vabimo na spletno stran:
http://nexpo.nalas.eu/ ali pa se obrnete na sekretariat SOS. (bh)

REZULTATI PROJEKTA MEDEEA
Skupnost občin Slovenije je kot partner sodelovala pri projektu MEDEEA. Glavni cilj projekta
MEDEEA je bil doseči evropske cilje »20-20-20« na področju Mediterana. To nam bo je uspelo z
izboljšavo lokalnega upravljanja energetskih vprašanj s pomočjo aplikacije Evropske energetske
nagrade – eea® kot enotno občinsko orodje za energetsko načrtovanje na področju Mediterana.
Čeprav ima sredozemsko področje velik potencial za izrabo obnovljivih virov energije, je ene večjih
slabosti regije slabša energetska učinkovitost od evropskega povprečja. V sklopu projekta je bilo
izbranih 8 občin iz vsake regije, v katerih je bilo testno uvedeno revizijsko orodje. V sklopu projekta
smo pripravili politična priporočila, kaj bi naj lokalna, državna in evropska raven naredila za
promocijo energetske učinkovitosti in promocijo obnovljivih virov energije. Prav tako smo pripravili
vodič za občine, kako postati energetsko učinkovita občina. V pripravi je tudi katalog dobrih praks, v
katerem so občine, ki so sodelovale v projektu predstavile pozitivne primere za povečanje energetske
učinkovitosti. Vse našteto in še več informacij o projektu lahko najdete na naši spletni strani tukaj.
(MM)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
OPREDELITEV MIGRACIJ KOT GIBALA RAZVOJA
Evropska komisija je predstavila svoje mnenje o tem, kako lahko migracije in mobilnost prispevajo k
vključujočemu gospodarskemu in socialnemu razvoju ter kako na svetovni ravni okrepiti sodelovanje
na tem področju.
Sporočilo Evropske komisije „Prizadevanja za maksimiranje razvojnega učinka migracij“ bo podlaga
za skupno stališče EU in njenih držav članic v okviru dialoga na visoki ravni o mednarodnih
migracijah in razvoju, ki ga organizira Generalna skupščina Združenih narodov 3. in 4. oktobra 2013.
Ta dogodek bo edinstvena priložnost za oblikovalce politik in delavce v zadevnih strokah, da
razmislijo o tem, kako naj si prizadevajo za svetovno agendo za učinkovito, vključujoče in na pravicah
utemeljeno upravljanje migracij, ter opredelijo ukrepe za krepitev vloge migrantov kot posrednikov
inovacij in razvoja.
Skupno število mednarodnih migrantov se je s 150 milijonov v letu 2000 povečalo na 214 milijonov v
letu 20101. Več kot polovica teh migrantov prebiva v državah z nizkimi in srednjimi prihodki, mnoge
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države v razvoju pa so sočasno izvorne in namembne države migrantov. Ta vse večja regionalna in
svetovna mobilnost je vir priložnosti; prispeva na primer k zmanjševanju revščine in inovacijam.
Vendar pa zahteva tudi učinkovito upravljanje za obravnavanje izzivov, kot so „beg možganov“
(izseljevanje izobraženih ljudi), izkoriščanje migrantov in učinki migracij na urbanizacijo.
EU je s svojim globalnim pristopom k vprašanju migracij in mobilnosti oblikovala uravnoteženo in
celovito zunanjo migracijsko politiko, v kateri so migracije in razvoj eno od štirih operativnih
prednostnih področij. Migracije so tudi posebna prednostna naloga v agendi EU za spremembe,
tehničnem načrtu razvojne politike Evropske komisije, katere namen je ponovno osredotočenje na tiste
države in sektorje, ki najbolj potrebujejo pomoč. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV).

KVALITETA EVROPSKIH KOPALNIH VOD SE ŠE NAPREJ IZBOLJŠUJE
Glede na letno poročilo Evropske agencije za okolje o kakovosti kopalnih vod v Evropi 94 % kopališč
v Evropski uniji izpolnjuje minimalne standarde kakovosti vode. Odlično kakovost vode najdemo na
78 % kopališč, skoraj 2 % več kopališč kot v lanskoletnem poročilu pa izpolnjuje minimalne zahteve.
Izstopata Ciper in Luksemburg, saj vsa njuna kopališča s seznama dosegajo odlično kakovost vode. Še
osem drugih držav ima odlične kakovostne vrednosti, ki presegajo povprečje EU: Malta (97 %),
Hrvaška (95 %), Grčija (93 %), Nemčija (88 %), Portugalska (87 %), Italija (85 %), Finska (83 %) in
Španija (83 %). To pomeni, da so se rezultati v primerjavi z lanskim letom izboljšali, s čimer se
nadaljuje pozitiven razvoj, zabeležen že od začetka nadzora kopalnih vod v skladu z Direktivo o
kopalnih vodah leta 1990.
Kopalne vode v Evropi morajo ustrezati standardom iz Direktive o odpadnih vodah, sprejete leta
2006, s katero je bila prejšnja zakonodaja posodobljena in poenostavljena. Države članice EU jo morajo
začeti izvajati decembra 2014. Evropska unija vsako leto na podlagi poročil, ki ji jih morajo države
članice poslati do konca preteklega leta, izda zbirno poročilo o kakovosti kopalnih vod. V letošnjem
poročilu so zbrani podatki za vseh 27 držav članic EU ter Hrvaško in Švico, ki so nadzirale kakovost
svojih kopalnih vod in o njej poročale, večinoma že v skladu z novimi določbami.
Laboratoriji pri nadzoru kakovosti kopalnih vod preverjajo stopnje prisotnosti določenih vrst bakterij,
vključno z intestinalnimi enterokoki in bakterijo Escherichia coli. Te stopnje lahko kažejo na
onesnaženost, zlasti z odplakami ali živalskimi iztrebki. Kopališča so lahko ocenjena kot ustrezna
glede na zavezujoče vrednosti, ustrezna glede na strožje priporočene vrednosti ali neustrezna.
Državljanke in Državljani lahko kakovost vode na svojih najljubših kopališčih preverijo na spletni
strani Evropske agencije za okolje o kopalnih vodah. S te spletne strani si lahko prenesejo zbrane
podatke ali si na njej ogledajo interaktivne zemljevide. Na spletni strani Eye on Earth pa lahko tudi
poročajo o stanju svojih lokalnih vod. (Vir: Obvestila za javnost EU, JV)
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