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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE

V sredo, 25.8. v Ljubljani, in danes 27.8. v Mariboru, je v skupni organizaciji Skupnosti občin
Slovenije in Komisije za preprečevanje korupcije potekal delovni posvet s predstavitvijo
novega Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.
Zakon prinaša vrsto novosti tudi za predstavnike lokalnih skupnosti. Novi zakon sta
predstavila Drago Kos, predsednik komisije in Sergeja Oštir, vodja sektorja za preprečevanje
konflikta interesov Komisije za preprečevanje korupcije. Uvodnega dela predstavitve se je
udeležil tudi Roman Lavtar, direktor Urada za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki
je v svoji predstavitvi nazorno prikazal nezdružljivost funkcij v okviru Zakona o lokalni
samoupravi, Zakona o lokalnih volitvah, Zakona o volitvah v Državni zbor ter Zakona o
preprečevanju korupcije.
Novi Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije je za predstavnike občin zanimiv
predvsem v okviru izdaje načelnih mnenj, protikorupcijske klavzule, zaščite prijaviteljev,
omejitev poslovanja ter nadzora nad premoženjskim stanjem.
V skladu z novim zakonom je protikorupcijsko klavzulo potrebno vključiti v vsako
pogodbo v vrednosti nad 10 000 Eur. Slednje velja tudi v primeru izdaje naročilnice.
Protikorupcijska klavzula se lahko določi v kakršnikoli obliki, v kolikor sledi vsebinskim
zahtevam zakona. Tako mora protikorupcijska klavzula obvezno vsebovati, da je pogodba,
pri kateri kdo v imenu ali na račun druge pogodbene stranke, predstavniku ali posredniku
organa ali organizacije javnega sektorja obljubi ali dá kakšno dovoljeno korist za pridobitev
posla, za sklenitev posla pod ugodnejšimi pogoji ali za opustitev dolžnega nadzora nad
izvajanjem pogodbenih obveznosti ali za drugo ravnanje ali opustitev, s katerim je organu
ali organizacij iz javnega sektorja povzročena škoda ali je omogočena pridobitev
nedovoljene koristi predstavniku organa, posredniku organa iz javnega sektorja, drugi
pogodbeni stranki ali njenemu predstavniku, zastopniku ali posredniku, nična.
V okviru zaščite prijaviteljev zakon varuje identiteto prijaviteljev - ne samo tistega, ki
korupcijo prijavi komisiji, temveč tudi prijavitelja, ki korupcijo prijavi kateremukoli organu.
V okviru zaščite prijaviteljev zakon ureja program zaščite prič, postopek premestitve
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javnega uslužbenca ter pomoč pri iskanju vzročne zveze. Javni uslužbenec ima tako v
primeru zahtevanega nezakonitega in neetičnega ravnanja s strani delodajalca možnost, da
slednje prijavi neposredno komisiji. Slednja na podlagi prijave oceni dejansko stanje, izda
potrebna navodila za ravnanje in ukrene, kar je potrebno zaradi preprečevanja nezakonite in
neetične zahteve ter nastanek škodljivih posledic. V okviru slednjega lahko v okviru varstva
javnega uslužbenca, komisija zahteva tudi njegovo premestitev na drugo delovno mesto.
Nezdružljivosti funkcij je bila namenjena posebna pozornost. Slednja je bila predstavljena
glede na zgoraj omenjene zakone, pri čemer je potrebno upoštevati, da se določbe Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije uporabljajo v primeru, v kolikor drugi zakon ne
določa drugače. Vsi, na katere se zakon nanaša, so nezdružljivost funkcij morali odpraviti v
predpisanem roku, v nasprotnem primeru so predpisane globe.
Določbe, ki so v okviru lokalnih skupnosti dvignile največ prahu, so določbe v okviru
omejitve poslovanja in določbe o nadzoru nad premoženjskim stanjem. V okviru omejitve
poslovanja zakon določa, da naročnik, ki posluje po predpisih o javnem naročanju, ne sme
poslovati s subjekti, v katerih je funkcionar, ki pri tem naročniku opravlja funkcijo ali njegov
družinski član, član poslovodstva ali je neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več kot
5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu. Prepoved velja
smiselno tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od naročnikov, ki
poslujejo po predpisih o javnem naročanju ter za koncesije in druge oblike javno zasebnega
partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.
Nadzor nad premoženjskim stanjem na eni strani razširja krog zavezancev, saj so po
novem zavezanci za prijavo premoženjskega stanja tudi osebe, odgovorne za javna naročila,
na drugi strani pa občinski svetniki več niso zavezanci po novem zakonu. V preteklih
mesecih je veliko nejasnosti povzročalo predvsem vprašanje, kdo so zavezanci za javna
naročila po novem zakonu o preprečevanju korupcije. To so osebe, ki so odgovorne za javna
naročila v postopkih javnega naročila, višjih od 40 000 Eur za blago in storitve, oziroma 80
000 Eur za gradnje. Osebe, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil male vrednosti, niso
zavezanci po novem zakonu. Po stališču komisije oseba, ki v okviru javnega naročila, po
izvedenem postopku zgolj podpiše pogodbo, ni zavezanec po zakonu, za nepopolne in lažne
vloge pa zakon predpisuje kazen v obliki globe. Komisija bo tako lahko izdala odločbo za
znižanje plače za eno desetino vse do minimalne plače. Slednje ne velja za nepoklicne
župane in podžupane.
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Organi lokalnih skupnosti bodo v skladu z novim zakonom morali oblikovati in sprejeti tudi
načrt integritete in o tem obvestiti komisijo. Vzorec istovrstnih oseb javnega prava, ki bodo
morali oddati takšen načrt, bo pripravilo ministrstvo za javno upravo. Občine, upravne
enote in ministrstva, pa bodo temu načrtu sledile. Predviden rokovnik v okviru slednjega je,
da se do 4.6.2011 sprejme vzorec načrta integritete istovrstnih oseb javnega prava. Do
4.7.2011 se imenuje delovna skupina, v katero bodo vključeni tudi predstavniki Skupnosti
občin Slovenije, kot predstavniki slovenskih občin.
V okviru slednje želi Skupnost občin Slovenije slovenskim občinam olajšati ter poenotiti
delo. Načrta integritete tako ne bo oblikovala vsaka občina posamezno, saj bo Skupnost
občin Slovenije v sodelovanju s Komisijo za preprečevanje korupcije za občine pripravila
enoten vzorec. Oblikovani in sprejeti načrti integritete se tako za vse zavezance
predvidevajo do 4.7.2012. (JT)
ZAKON O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

Obveščamo vas, da je v Uradnem listu 62/2010 bil objavljen nov Zakon o uveljavljenju
pravic iz javnih sredstev. Veljati bo začel petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2011, razen določb o državni štipendiji, znižanem
plačilu vrtca, o subvenciji malice za učence in dijake, subvenciji kosila za učence ter o
subvenciji prevozov za dijake in študente, ki se začnejo uporabljati 1. septembra 2011.
Posebej bi vas želeli opozoriti na 62., 63. in 64. člen zakona, ki določajo:
62. člen
(1) Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
1. v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08) besedilo »kadar dohodek na
družinskega člana ne presega zgornje meje dohodkovnega razreda po tem zakonu« v prvem
odstavku 65. člena, drugi in četrti odstavek 65. člena, tretji odstavek 66. člena, 68. člen, prvi
odstavek 70. člena, razen za ugotavljanje pogojev za veliko družino, 71. člen, 72. člen, 73.
člen, 74. člen, sedmi odstavek 90. člena in 14. točka 106. člena;
2. v Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr. in 40/09): 3., 4. in 5. točka
prvega odstavka 8. člena, 13. člen, prvi in tretji odstavek ter prva alineja drugega odstavka
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14. člena, 15. člen, 16. člen, 17. člen, 18. člen, 19. člen, 20. člen, prvi odstavek 40. člena, prvi
odstavek 42. člena, besedi »iz prvega« v šestem odstavku 42. člena, besedi »državnih
štipendij« v 43. členu, besedilo »državne štipendije in« v prvem odstavku 44. člena, besedilo
»državne štipendije oziroma« v prvem odstavku 47. člena, besedilo »državno štipendijo ali«
v drugem in tretjem odstavku 47. člena ter prvem odstavku 51. člena, besedilo »Center za
socialno delo za državne štipendije« v četrtem odstavku 47. člena, besedilo »Pristojni center
za socialno delo za državno štipendijo oziroma« v drugem odstavku 50. člena, besedilo
»pristojni center za socialno delo oziroma« v četrtem odstavku 50. člena, besedilo »državne
štipendije ali« v drugem odstavku 51. člena, besedi »državno štipendijo,« v prvi alineji
prvega odstavka 54. člena, besedilo »Evidenco štipendistov, prejemnikov državnih štipendij,
vodijo centri za socialno delo« v drugem odstavku 55. člena, besedilo »pristojni centri za
socialno delo« v drugem odstavku 58. člena in v tretjem odstavku 59. člena in prvi odstavek
63. člena;
3. v Zakonu o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 119/06 – uradno prečiščeno besedilo, 59/07
– ZŠtip, 15/08 – odločba US, 64/08 in 86/09): drugi odstavek 73.c člena;
4. v Stanovanjskem zakonu (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 –
ZVEtL, 57/08 in 90/09 – odločba US): prvi, drugi in osmi odstavek 121. člena, besedilo »po
prvem odstavku 121. člena tega zakona« v prvem odstavku 121.b člena, ter besedi »in
osmega« v četrtem odstavku 121.b člena;
5. v Zakonu usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki
Sloveniji (Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08): šestindvajseta
alineja 1. točke drugega odstavka 3. člena;
6. v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08): šesti odstavek 24. člena in
četrta alineja prvega odstavka 79.b člena;
7. v Uredbi o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialnovarstvenih storitev (Uradni
list RS, št. 110/04, 124/04 in 114/06 – ZUTPG): tretji in četrti odstavek 11. člena, besedilo »na
obrazcu, ki ga predpiše minister, pristojen za socialno varstvo« v drugem odstavku 29.
člena;
8. v Uredbi o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in
postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04 in
99/08) besedilo »plačujejo najemnino, višjo od priznane neprofitne najemnine, in« v četrti
alineji prvega odstavka 11. člena, drugi in tretji odstavek 12. člena, besedilo »občinske
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uprave« v prvem odstavku 13. člena, prvi in drugi odstavek 14. člena, drugi stavek prvega
odstavka 15. člena, 16. člen, 17. člen in priloga;
9. v Pravilniku o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS,
št. 31/08 in 61/09): poglavje III. PRAVICA DO OTROŠKEGA DODATKA, uporabljajo pa se
do začetka uporabe tega zakona.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek, se znesek za otroški dodatek za posameznega otroka iz
drugega odstavka 22. člena tega zakona v obdobju od uveljavitve do začetka uporabe tega
zakona usklajuje z objavljenim indeksom rasti cen življenjskih potrebščin v skladu z
Zakonom o usklajevanju transferjev posameznikom in gospodinjstvom v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 114/06, 59/07 – ZŠtip, 10/08 – ZVarDod in 71/08).
63. člen
Z uveljavitvijo tega zakona prenehajo veljati:
1. Pravilnik o ugotavljanju prihrankov in premoženja ter o vrednosti zagotovljene osnovne
oskrbe v postopku za dodelitev denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 68/01, 71/01 –
popr., 119/05 in 36/07);
2. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz dejavnosti za pridobitev pravice do
denarne socialne pomoči (Uradni list RS, št. 64/01 in 42/07);
3. Pravilnik o metodologiji za upoštevanje dohodka iz kmetijske dejavnosti za pridobitev
pravice do denarne socialne pomoči in denarne pomoči (Uradni list RS, št. 39/07);
4. Pravilnik o obrazcih vloge za dodelitev denarnih socialnih pomoči in vrstah dokazov
(Uradni list RS, št. 68/01, 69/01 – popr., 107/03 in 45/07);
5. Pravilnik o zbirki podatkov o denarnih socialnih pomočeh (Uradni list RS, št. 64/01);
6. Pravilnik o obrazcih zahteve za oprostitev plačila socialnovarstvene storitve (Uradni list
RS, št. 55/05 in 26/07);
7. Pravilnik o subvencioniranju prevozov za dijake in študente višjih strokovnih šol (Uradni
list RS, št. 71/07), razen 2. člena;
8. Pravilnik o subvencioniranju prevozov študentov (Uradni list RS, št. 18/04);
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9. Pravilnik o merilih za ugotavljanje dohodkov, prihrankov in premoženja občanov za
prijavo v obvezno zdravstveno zavarovanje (Uradni list RS, št. 126/08);
10. Pravilnik o obrazcu vloge za ugotovitev izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do
kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev (Uradni list RS, št. 126/08),
uporabljajo pa se do uveljavitve podzakonskih predpisov po tem zakonu, če niso v
nasprotju s tem zakonom.
64. člen
Z dnem začetka uporabe tega zakona se za posamezno pravico iz javnih sredstev
prenehajo uporabljati:
1. v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (Uradni list RS, št. 110/06 –
uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG in 10/08) za otroški dodatek: 88. člen, 89. člen,
90. člen, razen sedmega odstavka, 91. člen, 102. člen, 103. člen, drugi odstavek 104. člena in
drugi odstavek 105. člena;
2. v Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo,
114/06 – ZUTPG, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) za denarne socialne pomoči: 89. člen;
3. v Zakonu o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/07, 63/07 – popr. in 40/09) za državne
štipendije: 27. člen;
4. Pravilnik o dodeljevanju državnih štipendij (Uradni list RS, št. 45/09), razen 1. člena, 2.
člena, 3. člena, 4. člena, 7. člena, 8. člena, 9. člena, 10. člena, 26. člena, 27. člena, 28. člena, 29.
člena, 31. člena, 32. člena, 33. člena in 34. člena, za državne štipendije;
5. v Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK in 36/10), za znižano plačilo vrtca: prvi, drugi in tretji odstavek 32. člena, 32.a člen,
33. člen, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 45. člena in 52. člen;
6. v Zakonu o šolski prehrani (Uradni list RS, št. 43/10) za subvencijo malice za učence in
dijake: drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek 15. člena in 19. člen, za subvencijo kosila za
učence: drugi, tretji in šesti odstavek 17. člena in 20. člen, za subvencijo malice za učence in
dijake ter za subvencijo kosila za učence: 21., 22. in 23. člen, in druge določbe, ki so v
nasprotju s tem zakonom;
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7. v Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06
– uradno prečiščeno besedilo, 114/06 – ZUTPG, 91/07 in 76/08) za pravico do plačila
prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje: 21. točka prvega odstavka 15. člena razen
prvega stavka, drugi in tretji odstavek 15. člena, drugi odstavek 78. člena v delu, ki določa,
da prijavo v zavarovanje vloži zavezanec za plačilo prispevka;
8. Pravilnik o postopkih za uveljavljanje pravic do družinskih prejemkov (Uradni list RS, št.
31/08 in 61/09) za otroški dodatek, razen 15. člena, 38. člena in 39. člena;
9. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08 in
102/09), razen 21., 21.a in 21.b člena, za znižano plačilo vrtca.
INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM 2010

V sredo, 28.7.2010 je v prostorih Ministrstva za javno upravo potekal delovni sestanek
medresorske projektne skupine za elektronsko podporo lokalnim volitvam 2010.
V skladu s sklepi sestanka sta SVLR in MJU sestavila revidiran oziroma na novo definiran
obseg vsebin, ki jih je treba izvesti z informacijsko podporo in so nujne za samo izvedbo
lokalnih volitev. Seznam vsebin je postavljen na predpostavki, da aplikacija preko katere se
opravlja elektronska podpora že obstaja ter jo je potrebno za letošnje volitve pregledati ter
dopolniti zaradi morebitnih sprememb zakonodaje.
Sredstva za informacijsko podporo lokalnim volitvam v primerjavi z letom 2006 so občutno
manjša (razpoložljivih je 40.000 eur). Ker so v letošnjem letu predvidene določene
spremembe in novosti, smo na Skupnosti občin Slovenije izrazili prepričanje, da so
usposabljanja odgovornih za delo z aplikacijo za pravilno, zakonito in uspešno izvedbo
lokalnih volitev nujna. V ta namen smo na ministrstvu izrazili pobudo, da organizacijo
usposabljanj izvede Skupnost občin Slovenije za vse slovenske občine. Predstavnik
ministrstva je ponudbo skupnosti označil za izjemno korektno in dobrodošlo, predvsem
zaradi finančnih razmer v vsej državi.
Usposabljanje bo potekalo bo potekalo v sredo, 8. septembra 2010 ob 10. uri v konferenčni
dvorani Ministrstva za javno upravo, Langusova 4, Ljubljana in v četrtek, 9. septembra 2010,
ob 10. uri v veliki sejni sobi Mestne občine Velenje, Titov trg 1 v Velenju. (SK)
POSKUSNI IZRAČUN VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
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TUKAJ lahko preberete obvestilo Geodetske uprave RS v zvezi z aktivnostmi povezanimi z
obveščanjem lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin.
Iz dopisa Geodetske uprave izhaja, da bodo sredi septembra pričeli z obveščanjem lastnikov
nepremičnin o rezultatih poskusnega izračuna vrednosti nepremičnin. Prav tako bodo
pripravili modele vrednotenja nepremičnin, ki jih mora vsaka občina javno razgrniti.
Za namen poskusnega izračuna bo GURS izvedla tudi izobraževane, kjer bo prijavila projekt
obveščanja, vloge in naloge občin ter izvedla primopredajo dokumentacije množičnega
vrednotenja nepremičnin. Izobraževanje bo predvidoma potekalo 14.9.2010 v Mariboru,
15.9. 2010 v Postojni in 16.9.2010 v Ljubljani, o natančnem kraju in času pa vas bomo
elektronsko obvestili.
OSNUTEK ZAPISNIKA 3. DOPISNE SEJE OP RR&ROPI

Osnutek zapisnika s 3. Dopisne seje 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, ki je potekala od 9.7.2010 od 10.
ure do 23.7.2010 do 10. ure lahko preberete TUKAJ.
ZAPISNIK S 5. SEJE PROGRAMSKEGA SVETA GASILSKE ŠOLE

TUKAJ lahko preberete zapisnik s 5. seje programskega sveta gasilske šole, ki je potekala
dne 22.6.2010.
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK PRAVILNIKA O SPREM. PRAVILNIKA O ODVZEMU OSEBKOV VRST
RJAVEGA MEDVEDA IN VOLKA IZ NARAVE

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih straneh objavilo Osnutek pravilnika o
spremembah Pravilnika o odvzemu osebkov vrst rjavega medveda in volka iz narave.
- Osnutek pravilnika se nahaja TUKAJ.
Vaše pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov info@skupnostobcin.si,
najkasneje do 31. Avgusta 2010.
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PREDLOG

ZAKONA

O

PRAVNEM

VARSTVU

V

POSTOPKIH

JAVNEGA

NAROČANJA

TUKAJ si lahko ogledate Predlog zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja, ki je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za finance.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si,
najkasneje do 6.9.2010.
OSNUTKI UREDB IN PRAVILNIK NA STRANEH MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh objavilo slednje novosti:
- Osnutek Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo
- Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njihovo izvajanje
- Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda
Vaše pripombe nam prosim
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

posredujte

ločeno

do

14.

9.

2010

na

naslov

PREDLOG ZAKONA O JAVNEM NEPREMIČNINSKEM SKLADU RS

V delu Vlade RS je predlog Zakon o javnem nepremičninskem skladu Republike Slovenije prva obravnava:
- Novo gradivo/1
- Novo gradivo/2
- Pripombe ministrstev
V kolikor imate kakšne pripombe in predloge vas vabimo, da nam jih posredujete na
info@skupnostobcin.si.
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PREDLOG UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O MEJNIH
VREDNOSTIH KAZALCEV HRUPA V OKOLJU

V delu Vlade RS je Predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju:
- Predlog uredbe
Morebitne pripombe in predloge nam lahko posredujete na info@skupnostobcin.si.
IZHODIŠČA RS ZA RAZPRAVO O SKUPNI KMETIJSKI POLITIKI EU PO 2013

V delu Vlade RS je Novo gradivo št. 1 - Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski
politiki EU po 2013.
Pripombe in predloge nam posredujte na info@skupnostobcin.si.
PREDLOG ZAKONA O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Dne 2. avgusta 2010 je na portalu e-demokracija bil objavljen predlog Zakona o
negospodarskih javnih službah, za potrebe 60 dnevne razprave z zainteresirano javnostjo.
- Predlog zakona
- Mednarodna primerjalna analiza zavodov
POJASNILA MINISTRSTEV
TABELA O NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJ PO ZINTPK

S klikom TUKAJ si lahko ogledate tabelo Komisije za preprečevanje korupcije o
nezdružljivosti funkcij po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije v povezavi z
Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o javnih uslužbencih.
ODGOVOR

MJU

V

OKVIRU

PREDLOGA

ZAKONA

NEPREMIČNINSKEM SKLADU
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O

JAVNEM

Skupnost občin Slovenije je na ministrstvo v okviru predloga Zakona o javnem
nepremičninskem skladu Republike Slovenije naslovilo vprašanje, ali bodo na javni
nepremičninski sklad prenesene tudi tiste nepremičnine, katerih lastnica je Republika
Slovenija in so v upravljanju Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije (v
nadaljevanju: sklad), s katerim vse občine na podlagi določil Zakona o skladu kmetijskih
zemljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/2010; v nadaljevanju: ZSKZ)
sklepajo pravne posle o neodplačnem prenosu nezazidanih stavbnih zemljišč.
Pojasnilo ministrstva se nahaja TUKAJ.
NADOMESTILA ČLANOM OVK

Na tem mestu lahko preberete dodatna pojasnila SVLR glede nadomestila članom OVK,
nadomestila v okviru predčasnega glasovanja in nagrade članom volilnih odborov.
Nadomestila članom OVK.
Nadomestila - predčasno glasovanje.
Nagrada članom - primer izračuna.
ODGOVOR MKGP-PROGRAM LEADER

Na več pisnih pobud Skupnosti občin Slovenije in na več krat izraženi zaskrbljenosti
koriščenja evropskih sredstev v okviru programa Leader, MKHP odgovarja TAKO.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
31.8. / PREDSTAVITEV IN IZOBRAŽEVALNA DELAVNICA PROJEKTA 3D JAVNE
RAZGRNITVE

Predstavitev projekta z izobraževalno delavnico 3D javne razgrnitve, ki ga izvaja Skupnost
občin Slovenije, napovedana za 31.8.2010, bo izvedena na drugi lokaciji in sicer v sejni sobi
Centra za informatiko MO Ljubljana na Streliški ulici 14.
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Projektna skupina se je namreč odločila, da bo projekt predstavila bližje občinam,
regionalno. Tako bodo se bo projektna skupina z zunanjimi izvajalci lažje odzvala na
individualna vprašanja, želje in potrebe občin. Tako bodo manjše skupine in več bo časa za
pogovor, spoznavanje in testiranje rešitve. Interes za »gostiteljstvo« sta ob MO Ljubljana,
kjer bo predstavitev v torek, tudi že izrazili MO Novo mesto in MO Maribor. Datume še
nismo dokončno uskladili, sporočimo jih v prihodnjem tednu z vabilom.
Torej, vsi ki ste se že prijavili in tisti, ki ste iz okolice Ljubljane in vas projekt zanima vljudno
vabljeni v torek, 31.8. ob 10.00 uri v Center za informatiko MOL na Streliško 14 v Ljubljani,
ali kasneje v Novo mesto, Maribor in morda še v kateri kraj bližje vaši občini.
VABILO.

PRIJAVNICA.

Ostala vabila v druge kraje sledijo v prihodnjem tednu.
8.9 IN 9.9 / INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM 2010

Skupnost občin Slovenije je že organizirala seminarje na temo lokalnih volitev, tokrat vas
vabimo na izobraževalni seminar, ki se bo osredotočil na informacijsko podporo lokalnim
volitvam. Da bi se uporabnikom čim bolj približali, bomo seminar organizirali v dveh krajih.
Na obeh bo predstavljena ista vsebina. Udeleženke in udeleženci si lahko sami izberejo kraj
ki jim je bližji oz. datum, ki jim bolje ustreza:
- v sredo, 8. septembra 2010 ob 10. uri v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo,
Langusova 4, Ljubljana
- v četrtek, 9. septembra 2010 ob 10. uri v veliki sejni sobi Mestne občine Velenje, Titov trg 1
v Velenju
Posvet je namenjen tajnicam in tajnikom volilnih komisij, občinskim informatikom,
predsednicam in predsednikom volilnih komisij, direktoricam, direktorjem občinskih uprav
in drugim upravnim delavcem, ki tako ali drugače sodelujete pri pripravah bližajočih se
lokalnih volitev.
Na dogodek smo povabili predstavnike iz Državne volilne komisije, Ministrstva za javno
upravo, predstavnike medresorske delovne skupine za elektronsko podporo lokalnim
volitvam 2010 in predstavnike podjetja SRC d.o.o., ki so bili izbrani kot zunanji izvajalci za
prikaz volilnih rezultatov.
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PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:
09:30 do 10.00
10:00 do 10:30
10:30 do 11:30
11:30 do 11:45
11:45 do 12:30
VABILO.

Prihod in registracija udeležencev
Splošno o lokalnih volitvah
Predstavitev portala za podporo Lokalnim volitvam
2010 - Ernest Mencigar, medresorska skupina za
elektronsko podporo LV2010
Predstavitev podpore za vnos volilne udeležbe in
volilnih rezultatov - Tone Okorn, SRC d.o.o.
Vprašanja in odgovori
PRIJAVNICA.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
30.8. / VABILO NA KONFERENCO: URBAN TRANSPORT WORKSHOP

Med 30.8 in 1.9. 2010 bo potekala konferenca in delavnica o strategijah za trajnostni mestni
prevoz in mobilnost Internacionalnega izobraževalnega centra za lokalne skupnosti CIFAL v
mestu Plock na Poljskem.
Na dogodku bodo sodelovali strokovnjaki, ki bodo z vami delili primere dobrih praks in
pomembne izkušnje, pa tudi izvajalci iz privatnega sektorja iz zahodne Evrope. Predstavili
bodo primere implementiranih praktičnih rešitev v nekaterih mestih na področju »zelenih
goriv«, upravljanja s prometom, ne-motoriziranege mobilnosti, visokokvalitetnega javnega
prometa in povezovanja z drugimi sektorji. Razpravlja bo tekla tudi okoljsko-trajnostnih
modelih transporta. Delavnica CIFAL v Plocku je bistveno osredotočena na izkušnje držav
centralne in vzhodne Evrope. Preostali del delavnice je posvečen delovni skupini, ko bo
delala s pomočjo UNITAR-jeve »City-Share« metodologije. Ciljna skupina so naslednje
države: Albanija, Belorusija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Hrvaška, Češka,Gruzija,
Madžarska, Estonija, Latvija, Litva, Makedonija, Moldavija, Črna Gora, Poljska, Romunija,
Rusija, Srbija, Slovaška, Slovenija ter Ukrajina. Vsi izdatki so kriti s strani organizatorja,
razen stroškov vise za sodelujoče, ki jo bodo potrebovali.
V primeru, da želite sodelovati, se obrnite na naslov barbara.horvat@skupnostocin.si. Na
dogodku bosta lahko sodelovala prva 2 prijavljena.
Več o poteku konference in delavnice.
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1.9. /NASLEDNJI KROG VEČSTRANSKEGA POBOTA AJPES

Obveščamo vas, da AJPES na svojih spletnih straneh poslovne subjekte vabi k množičnejši
udeležbi v naslednjem krogu večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti, ki bo v
sredo, 1. 9. 2010.
Več o tem lahko prebereta na spletni strani:
http://www.ajpes.si/novice.asp?id=62.
DELAVNICA MOP: SKRBIMO ZA POREČJE MURE

Ministrstvo za okolje in prostor organizira delavnico z naslovom SKRBIMO ZA POREČJE
MURE, ki bo potekala v torek, 7. septembra 2010, od 9.30 do 14.00,
v občini Dobrovnik – Kulturni dom Dobrovnik, Dobrovnik 297.
VABILO.
16−22.09 EVROPSKI TE DEN MOBILNOSTI 2010 - „POTUJ SKROMNEJE, ŽIVI
BOLJE“

Danes začenja Ministrstvo za okolje in prostor s kampanjo Evropskega tedna mobilnosti
2010, ki se bo odvijal med 16. in 22. septembrom. K sodelovanju vabijo vse slovenske občine.
Osrednja tema letošnjega tedna mobilnosti se glasi „Potuj skromneje, živi bolje“. Prostorsko
načrtovanje, trajnostna mobilnost in skrb za zdravje so tista kombinacija, ki izboljšuje
kakovost življenja v mestih, saj zmanjšuje onesnaženost zraka, obremenjenost s hrupom,
manjša število prometnih nesreč, odpravlja cestne zastoje ter omogoča več prostora za
srečevanje ljudi. S sodelovanjem v kampanji "Potuj skromneje, živi bolje", boste tudi vi
prispevali k izboljšanju telesnega in duševnega počutja in življenju v manj onesnaženem
zraku.
Podrobnejše informacije o pripravah na evropski teden mobilnosti 2010 lahko najdete na
http://www.mobilityweek.eu/, o aktivnostih v Sloveniji pa bodo informacije na voljo na
spletnih straneh Ministrstva (www.tedenmobilnosti.si). (Vir: Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za okolje in prostor)
23.09.2010 KONFERENCA V SKOPJU
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23. in 24. Septembra bo v Skopju potekala konferenca – Izmenjava izkušenj na področju
regionalnega razvoja in EU kohezijske politike, ki je rezultat dogovora med ministroma za
lokalno samoupravo in regionalno politiko iz Slovenije in Makedonije in ima za cilj še boljše
in poglobljeno sodelovanje med obema prijateljskimi državama. Organizatorji želijo k
sodelovanju povabiti in pridobiti čim večje število slovenskih občin.
OSNUTEK PROGRAMA.
Prav tako vam TUKAJ posredujemo dopis podjetja ERA, ki že nekaj let intenzivno deluje v
Makedoniji in, ki je pred kratkim izrazila tudi interes za bolj aktivno sodelovanje s
Skupnostjo občin Slovenije in njenimi občinami članicami.
30.9 / ZNANSTVENI SESTANEK: PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE

V organizaciji Mednarodnega centra za ekoremediacije Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru, podjetja Limnos d.o.o za aplikativno ekologijo in Agencije za raziskovalno
dejavnost RS in Dravskih elektrarn Maribor bo potekal znanstven sestanek na tematiko
prilagajanja na podnebne spremembe v pokrajinah.
S ciljem, da se zberejo in oblikujejo konkretni ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe
za uporabo na lokalni in regionalni ravni, vas vabimo na znanstveni sestanek, ki bo potekal
30. septembra (četrtek) v prostorih občine Poljčane (Bistriška c. 65), s pričetkom ob 9.00 in
bo predvidoma trajal do 17. ure.
Prijava je mogoča do 31. avgusta.
Več o prireditvi in poteku lahko preberete TUKAJ.
04. 10 / SVETOVNI DAN HABITATA

Obveščamo vas, da bo praznovanje Svetovnega dne Habitata, potekalo v ponedeljek 4.
oktobra 2010 pod sloganom "Boljše mesto, boljše življenje". Vljudno vas vabimo, da sporočite
vaše izobraževalno-ozaveščevalne in promocijske aktivnosti, ki jih boste morebiti
organizirali ob tem dnevu, dnevu posvečenemu mestom in naseljem.
Ministrstvo bo vse prijavljene dogodke združilo pod skupno okrilje praznovanja. (Vir:
Ministrstvo za okolje in prostor)
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Več o svetovnem dnevu habitata lahko preberete TUKAJ.
NOVICE DRUGIH
NOV RAZPIS EU V VREDNOSTI SKORAJ 6,4 MILIJARDE EVROV

Evropska komisija bo v raziskave in inovacije vložila skoraj 6,4 milijarde evrov. Doslej
največji naložbeni sveženj zaobjema široko paleto znanstvenih disciplin, področij politike in
gospodarskih področij. Sredstva bodo pomagala pri napredku na področju znanosti,
izboljšanju konkurenčnosti Evrope in reševanju družbenih vprašanj, kot so podnebne
spremembe, varnost preskrbe z energijo in hrano, zdravstvo in staranje prebivalstva. Prejelo
jih bo približno 16.000 udeležencev iz raziskovalnih organizacij, univerz in industrije,
vključno z okoli 3000 malimi in srednje velikimi podjetji. Sredstva bodo dodeljena v okviru t.
i. razpisov za zbiranje predlogov, ki bodo izpeljani in ocenjeni v naslednjih 14 mesecih. Več
razpisov bo uradno objavljenih 20. julija. Ta sveženj predstavlja gospodarsko spodbudo, ki
naj bi ustvarila več kot 165.000 delovnih mest. Pomeni tudi dolgoročno naložbo v
pametnejšo, trajnostno in bolj vključujočo Evropo. Hkrati je ključni sestavni del strategije EU
Evropa 2020, zlasti vodilne pobude "Unija inovacij", ki se bo začela izvajati jeseni 2010.
Več o tem lahko preberete TUKAJ.
ZBORNIK: DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI

TUKAJ lahko dostopate do zbornika posveta: Delovanje Skupnih občinskih uprav v
Sloveniji, ki je potekal 25.3.2010 na Ptuju.
POROČILO Z DELAVNICE "TURIZEM NA PILOTNEM OBMOČJU POHORJE"

Poročilo z dveh SWOT delavnic "Turizem na pilotnem območju Pohorje", ki sta potekali 6. 7.
2010 in 8. 7. 2010, lahko preberete TUKAJ.
TUKAJ pa lahko preberete prilogo povzetka analize indikatorjev.
LV 2010 NA SPLETNIH STRANEH SVLR

Obveščamo vas, da na spletni strani SVLR (http://www.svlr.gov.si/si/lokalne_volitve_2010/)
najdete rokovnik ter pregled najbolj pogostih vprašanj in odgovorov nanje, pojasnil in
stališč s področij:
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- volilne zakonodaje splošno,
- volilne kampanje in plakatiranja,
- financiranja volilne kampanje na lokalni ravni,
- izvrševanja zakona o integriteti in preprečevanju korupcije,
- druga aktualna vprašanja.
Prijazno vas pozivamo k rednemu spremljanju morebitnih novosti na omenjeni spletni
strani.
JAVNA KANALIZACIJA V SLOVENIJI 2009

V letu 2009 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 168,5 milijona m3 odpadnih
voda različnega izvora, od tega 0,3 % iz kmetijstva, gozdarstva in ribištva, 10,5 % iz
industrijskih dejavnosti (od tega iz rudarstva 9,8 %, iz predelovalnih dejavnosti 83,3 %, iz
oskrbe z električno energijo 4,7 %, iz gradbeništva 2,2 %), 5,5 % iz drugih dejavnosti, 37,7 %
iz gospodinjstev, 46 % pa drugih odpadnih vod (padavinska voda, zaledne vode, udori iz
morja ipd.). Gospodinjstva so v letu 2009 proizvedla za 10,1 % manj komunalne odpadne
vode kot v letu 2008.
68,8 % odpadnih voda, izpuščenih v letu 2009 iz kanalizacijskih sistemov, je bilo prečiščenih
v čistilnih napravah, 31,2 % pa je ostalo neprečiščenih. Od skupno 52,5 milijona m3
neprečiščenih odpadnih voda jih je bilo 76,4 % neposredno izpuščenih v površinske vode,
23,6 % pa v podtalnice. Prečiščene odpadne vode v skupni količini 116 milijonov m3 pa so
bile skoraj v celoti izpuščene v površinske vode (99,4 %); le zanemarljivo majhen odstotek
teh voda (0,6 %) je bil izpuščen v podtalnico. (Vir: Statistični urad RS)
MEDNARODNI DAN MLADIH 2010

Po ocenah ZN je vsak 5. prebivalce Zemlje mlad: skoraj 85 % mladih živi v državah v
razvoju, v Evropi pa jih živi le 10 %. Delež mladih v svetu pa se zmanjšuje.
Letošnji 12. avgust je potekal pod nazivom mednarodni dan mladih. Z njim se začenja
mednarodno leto mladih. Tema letošnjega Mednarodnega dneva mladih je dialog in
medsebojno razumevanje s poudarkom na dialogu med mladimi različnih kultur in med
različnimi generacijami.
Skoraj vsak peti prebivalec sveta je mlad - star med 15 in 24 let. Vendar se, kljub povečanju
njihovega absolutnega števila, delež mladih v svetu zmanjšuje: med letoma 1985 in 1995 se je
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njihov delež zmanjšal skoraj za 1,5 odstotne točke, do leta 2050 pa se bo po napovedih
zmanjšal še za 4,8 odstotne točke. Med velikimi regijami sveta, v katerih se bo število
prebivalcev v prihodnosti bistveno zmanjševalo, bo tudi področje EU-27. Konec leta 2009 je
bilo v EU-27 12,5 % »mladih«, 15–24 let starega prebivalstva. Med državami EU-27 je bil
tedaj delež mladih najmanjši v Italiji (10,2), Grčiji (10,8 %) in Španiji (10,9 %), največji v Litvi
(15,7 %), na Cipru (15,2 %) in v Latviji (15,1 %). Tudi v Sloveniji je mladih vedno manj,
starejših pa vedno več. Med koncema let 2008 in 2009 se je število mladih, starih 15-24 let,
zmanjšalo za več kot 5000 oz. njihov delež v celotnem prebivalstvu za 0,4 odstotne točke.
Zaradi skromnega števila rojenih otrok v Sloveniji v preteklih letih bo mladih »premalo«
tudi v prihajajočem obdobju.
Danes si svet, posebej Evropa, prizadeva za družbo, ki temelji na znanju. Tudi Slovenija se
pridružuje tem sodobnim tokovom in izobrazbena raven prebivalstva se v Sloveniji dviga:
od leta 2000 do leta 2005 se je število prebivalcev z nedokončano osnovno šolo zmanjšalo za
15 %, število prebivalcev s samo dokončano osnovno šolo se je znižalo za 12 %, v
srednješolsko izobraževanje pa je vključenih 98 % populacije. V študentski populaciji v
Sloveniji ženske prevladujejo že od začetka osemdesetih let. Danes moški v Sloveniji v
terciarnem izobraževanju po številnosti dohajajo ženske samo pri višješolskem študiju, pri
doktorskem študiju pa presegajo delež žensk za 1 odstotno točko.
Glede na podatke Eurostata, je bila stopnja brezposelnosti mladih, maja 2010 20,5 % v
državah članicah skupaj. Najmanj brezposelnih mladih je bilo na Nizozemskem, največ pa v
Španiji (40,5 %); v Sloveniji je bila marca letos stopnja brezposelnosti mladih 12,8 %.
Julija letos je Evropski parlament sprejel resolucijo, ki spodbuja dostop mladih do trga dela
in okrepitev statusa pripravništev. Glavni element resolucije je “Evropska garancija za
mlade”, ki bi zagotavljala, da mladi v EU ne bi ostali brez zaposlitve več kot štiri mesece.
Parlament navaja, da bi tovrstna garancija omogočila vsakemu mlademu iz EU, ki je bil
brezposeln štiri mesece, možnost opravljanja pripravništva ali pridobitev zaposlitve in s tem
zmanjšala možnost socialne izključenosti. (Vir: Statistični urad RS)
ZAGREBŠKI ŽUPAN RAZGLASIL VEGETARJANSKI DAN V TEDNU

19
Tedenske novice SOS / 26.07 – 27.8.2010
Št. 28

Zagrebški župan je prevzel pokroviteljstvo in sodelovanje v kampanji »Zeleni ponedeljek«,
kar pomeni, da bodo skupaj z društvom Prijatelji životinja prebivalce glavnega mesta
Hrvaške spodbujali, da se ob ponedeljkih odpovedo mesu in uživajo vegetarijansko hrano.
Zagreb se je tako pridružil že nekaterim mestom po svetu, ki so razglasili dan brez mesa, v
prvi vrsti predvsem zaradi klimatskih sprememb, ki jih v veliki meri povzroča množična
živinoreja. Več informacij o tem projektu lahko dobite na strani http://www.zeleniponedjeljak.com/.
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS ZA EVROPSKE LOKALNE SKUPNOSTI (CEMR-ELAC)

Razpis Ministrstva za zdravje, emancipacijo, nego in starost zvezne države NordrheinWestfalen in Svet občin in regij Evrope (CEMR), v sodelovanju z Odborom regij, poteka pod
pokroviteljstvom predsednika evropskega parlamenta in je namenjen starejšim imigrantom.
Predmet prijave so inovativne iniciative za spodbujanje vključenosti starejših imigrantov, ki
imajo trajnostni karakter in ponujajo konkretne rešitve specifičnih težav, s katerimi se
soočajo starejši imigranti.
Cilj razpisa je izboljšanje življenjske kvalitete starejših z imigracijsko zgodovino, s posebnim
poudarkom na »aktivnem staranju«, kar po definiciji WHO pomeni aktivno vključenost v
družbo, v skladu z njihovimi potrebami, željami in zmogljivostmi ter nenehno socialno,
ekonomsko, kulturno in državljansko participacijo. Pomemben koncept razpisa je tudi
vzajemna integracija. V skupino starejših z imigracijsko zgodovino štejejo starejši pripadniki
etničnih manjšin, nacionalnih manjšin z močnejšo regionalno koncentracijo, ki v državi
živijo že več generacij, priseljenci blaginje ali v upokojitvi, starejši begunci ter starejši
priseljenci z ozadjem ilegalne imigracije.
Na razpis, v višini 1000-3000 EUR, se lahko prijavijo lokalna združenja države članice Eu,
kandidatke ali države EWR/EFTA, po odločitvi visokih uradnikov, lokalnih odborov,
okroglih miz lokalnih skupnosti (ali njihovih strokovnjakov) in organizacij starejših
imigrantov.
Prijave v angleškem ali nemškem jeziku so možne do 31. Oktobra 2010.
Več informacij v angleškem in nemškem jeziku: Razpis ELAC - ANG
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Razpis ELAC - GER

