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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
O ZAKONU O VRTCIH Z MINISTROM
V petek, 5. junija smo se predstavnice Skupnosti občin Slovenije sestale z ministrom za
šolstvo in šport, dr. Igorjem Lukšičem z namenom usklajevanja predloga sprememb in
dopolnitev zakona o vrtcih. Sestanka se je udeležil tudi direktor direktorata za vrtce in
osnovno šolstvo Boris Černilec. Predstavnice skupnosti smo uvodoma predstavile splošna
stališča skupnosti, predvsem v zvezi z nujnostjo, da se nekatera zakonska in podzakonska
določila, ki večajo obveznosti občin tudi in predvsem zaradi finančne in gospodarske krize
spremenijo ali njihovo izvajanje prestavi na ugodnejše čase. V tem kontekstu smo predvsem
opozorili na nujnost podaljšanja rokov v pravilniku o prostorskih normativih ter določila
vezana na dodatno subvencioniranje tudi prvega otroka. Prav tako smo ministrstvo
opozorili, da sedaj ni čas za kakršnekoli spremembe, ki bi tako ali drugače večale obveznosti
občin . V nadaljevanju smo pregledali predloge sprememb zakona, še posebej burna in dolga
razprava se je razvnela pri določilih o financiranju občin, kjer se je pokazalo, da ni mogoče
pričakovati kakšnih bistvenih sprememb, saj ministrstvo razume, da vrtci ne razumejo, da
težav v financiranju vrtcev ne bo rešil sistem financiranja temveč korektni in dobri odnosi
med vrtci in občinami. Ob koncu se je izkazalo, da je sploh vprašljivo, ali bo ministrstvo s
predlaganimi spremembami nadaljevalo oz. jih vložilo v nadaljnjo proceduro. (jv)
O PRENOSU KMETIJSKIH IN NEZAZIDANIH ZEMLJIŠČ NA OBČINE
Skupnost občin Slovenije se z možnostjo prenosa kmetijskih in nezazidanih stavbnih zemljišč
iz Sklada kmetijskih zemljišč RS aktivno ukvarja že od usklajevanja predlogov pokrajinske
zakonodaje. Predsedstvo skupnosti je sprejelo tudi predlog sprememb zakona, ki bi
omogočil tak prenos, vendar se je zaradi interesov dogovora z vložitvijo predloga v
proceduro počakalo. Ker je skupnost vztrajala, da se v dogovor med Vlado RS in obema
reprezentativnima asociacijama vključi tudi možnost takšnega prenosa, je ministrica
pristojna za lokalno samoupravo in regionalno politiko za v ponedeljek, 8. Junija sklicala
sestanek, na katerem je bil prisoten tudi minister za kmetijstvo, dr. Milan Pogačnik s svojimi
sodelavci. Sestanek je vodila državna sekretarka, Meta Vesel Valentinčič. Minister Pogačnik
je predstavil pogled ministrstva, težave, s katerimi se to sooča v zvezi s pomanjkanji
kvalitetnih kmetijskih zemljišč ter z dejstvom, da je Slovenije na repu med EU državami po
2m kmetijskih zemljišč na prebivalca. Njihov predlog je (zakon imajo pravzaprav že
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pripravljen), da bi občine prejemale del koncesije za gozdove ter na občine naj bi se prenesla
nezazidana stavbna zemljišča. Kar je po prepričanju skupnosti neustrezno in ne spreminja
dejstva, da občine še naprej ne bodo mogle upravljati s svojim prostorom. (jv)
O CENI ELEKTRIKE NA DIREKTORATU ZA ENERGIJO
V torek, 9. Junija je bil v skladu z dogovori sprejetimi na pogajanjih za višino povprečnine
sestanek s predstavnikom direktorata za energijo, Urbanom Prelogom, z namenom
preverjanja možnosti nižanja cen električne energije za odjemalce, ki opravljajo javno službo
in torej ne proizvajajo. Povedal je, da možnosti za takšen rešitve niso možne, saj vlada nima
možnosti podjetjem nalagati, kako naj določajo cene elektrike. Prav tako pa je predstavil
delovanje »trga« električne energije ter različne električne energije in njihovo dostopnost, kar
povzroča tudi razlike v cenah. Povedal je tudi, da je v tem trenutku cena električne energije
tako nizka, da imajo slovenske elektrarne že izgubo. Zato se pričakujejo večanja cen
elektrike. Edina možnost, ki jo je videl je v skupnih javnih naročilih večih občin, ki lahko tako
konkretno nižajo ceno elektrike. Predstavniki skupnosti so opozorili, da država na
marsikaterem segmentu diktira smeri in količine in načine

delovanja in organiziranja

(omrežnina, Dars in potratne razsvetljave avtocest, ki jih plačujejo občine,

tudi ostalih

državnih cest,……), zato pričakujejo, da bo država na segmentu porabe električne energije
naredila bistveno več. (jv)
ZMAGI ODNESLA PREKMURJE IN MARIBOR
Tako, pa je za nami. Prvi turnir v malem nogometu in odbojki, ki smo ga Skupnost občin
Slovenije organizirali v športnem centru Imeno v občini Podčetrtek. Udeležilo se ga je veliko
število občinskih uradnikov, tako županov in podžupanov kot ostalih zaposlenih v občinskih
ter mestnih upravah. Prav tako so svojo ekipo sestavili tudi zaposleni v Vladi Republike
Slovenije. Ti so se z ostalimi občinami pomerili v igrah odbojke. Tekmovalni duh je bil
prisoten že pred začetkom turnirja, ekipe so se ogrevale, navijači pa iskali najboljša mesta od
koder so lahko glasno vzpodbujali nogometaše in odbojkaše. Da s skupnimi močmi lahko
dosežeš več, so najboljše dokazale prekmurske občine (Lendava, Turnišče, Črenšovci,
Kuzma), katere so združene v eno ekipo domov odnesle zmago v malem nogometu. Drugo
mesto je pripadalo ekipi iz Mestne občine Ptuj, pod vodstvom župana dr. Čelana. Tretjega
mesta v malem nogometu pa so se veselili zaposleni iz Občine Kungota. Zelo tesen rezultat
pa je zaznamoval finalno igro v odbojki, kateri pa je le z nekaj točkami razlike prinesel
zmago ekipi iz Mestne občine Maribor. Z drugim mestom se je morala zadovoljiti ekipa
Gregorčičeva, kot so se poimenovali zaposleni v Vladi Republike Slovenije. Boj za tretje
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mesto pa so dobili zaposleni v Ptujski občini. Čeprav ekipa iz Podčetrtka ni stala na
zmagovalnih stopničkah, so se pa zato kot občina izkazali v vlogi odličnih gostiteljev,
katerim gre vsa zahvala, še posebno županu g. Petru Misji. Po končanem turnirju je prišel čas
za podelitev pokalov in nagrad ter druženje ob poskočnih ritmih ansambla. Športni duh in
sproščeno razpoloženje sta pripeljala do spoznanja, da so takšna srečanja dober razlog za
povezovanje občin in za krepitev medsebojnih odnosov med samimi uslužbenci. Pravijo, da
je vsak začetek težak, vendar če ta mine uspešno, potem je to dober razlog, da postanejo
takšna srečanja tradicionalna. In turnir v malem nogometu in odbojki zagotovo bo! Se
vidimo naslednje leto v Mestni občini Ptuj! Vabljeni k ogledu fotografij s turnirja. (AJ)
O RAZSVETLJENOSTI OBČIN
Generalna sekretarka se je v Ljubljani sestala s predstavniki društva Temno nebo Slovenije.
Sestanek je bil namenjen preverjanju možnosti za nadaljnje sodelovanje skupnosti in društva.
Temno nebo Slovenije je društvo, ki deluje na področju zmanjševanja svetlobnega
onesnaženja Slovenije. Predstavili so uspešno izvedeno zamenjavo javne razsvetljave na
nekaterih ljubljanskih vpadnicah, kar je ob drugih pozitivnih spremembah povzročilo tudi
zmanjšanje porabe električne energije za povprečno 40%. Prav tako so predstavili podatke o
tem, da npr. avstrijski Gradec na prebivalca porabi 34 kw ur, medtem ko npr. Maribor
porabi cca. 90 kwur. Dogovorili so se, da bosta obe organizaciji sodelovali povsod tam, kjer
bo sodelovanje zaželeno in koristno.
O SPREMEMBI ZAKONA O ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU
Predstavnice Skupnosti občin Slovenije so se v ponedeljek, 8. junija sestale z državnim
sekretarjem na ministrstvu za zdravje, Ivanom Erženom; sestanek je predstavljal
nadaljevanje aktivnosti skupnosti na področju vezanem na izvajanje zakona o zdravstvenem
varstvu in zdravstvenem zavarovanju. V uvodnem delu smo predstavnice skupnosti
državnemu sekretarju predstavile dosedanje (ne)sodelovanje ter težave, s katerimi se občina
zaradi tega soočajo, posledično pa tudi občanke in občani. Še posebej smo jih opozorili, da je
ključen problem v nepripravljenosti slišati pripombe tistih, ki morajo na koncu sprejeti zakon
ali podzakonski predpis izvajati. Državni sekretar je povedal, da se polno zavedajo težav,
zato že intenzivno delajo na novih določilih spremenjenega zakona. V nadaljevanju je bilo
tako govora o ‐ postopkih za ugotavljanje upravičenosti do obveznega zdravstvenega
zavarovanja (OZZ) na osnovi 21. točke 15. člena ZZVZZ, ki se morajo poenostaviti in
skrajšati; spremembi cenzusa, da osebe z nizkimi dohodki ne bi ostale brez obveznega
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zdravstvenega zavarovanja; vezavi zavarovanja študentov kot družinskih članov na status
rednega študenta in ne na starost (dopolnjenih 26 let),…. Povedal pa je tudi, da resno
razmišljajo o možnosti, na katero opozarja skupnost že nekaj časa, da bi zavarovanja, ki jih
sedaj krije občina v celoti prenesli na državne institucije. Ob koncu smo se dogovorili, da
bomo intenzivno sodelovali in preverjali možne rešitve, v izogib ponovnemu sprejemu
slabih rešitev. (jv)
36. SEJA KOMISIJE ZA E‐POSLOVANJE
V torek, 9. junija se je v Ljubljani sestala komisija za e‐poslovanje, ki je večji del seje posvetila
predobjavi razpisa za e‐vsebine in e‐storitve. Prisotne je pozdravila Davorka Šel, v.d.
generalne direktorice Direktorata za informacijsko družbo na MVZT. Sestanek je vodil Edi
Kozel, predsednik komisije za e‐poslovanje. Razpis je predstavil Tomas Tišler iz MVZT, ki je
sodeloval pri priravi razpisa. Po seznanitvi s pogoji, omejitvami in priporočili so se komisiji
predstavile različne projektne ideje, s katerimi bi lahko SOS v sodelovanju z zunanjimi
partnerji kandidiral za sofinanciranje iz razpisanih sredstev. Komisija je več projektnih idej
ocenila kot zanimive in dobre ter v njih prepoznala koristi za občine članice SOS. Za dve
projektni ideji je ocenila, da bi bilo bolj smiselno, če se povežejo z drugimi, bolj pristojnimi
institucijami in sicer Centralni vpis otrok v vrtec z MŠŠ ter Virtualni tic z STO. Za ostale
projektne ideje bodo potrebni še usklajevalni sestanki, da bi se podrobneje definirali cilji in
naloge tako SOS, kot zunanjih izvajalcev. Komisija se je seznanila z rešitvijo, ki so jo razvili
na FERI‐ju, predstavil jo je dr. Ojsteršek in sicer Sistem za odgovore na vprašanja MO
Maribor. Sašo Novakovič iz podjetja IPMIT, ki je pripravljalo strategijo elektronskega
poslovanja občin leta 2003 je predstavil nove evropske in slovenske strateške dokumente, ki
so v veljavi od tedaj ter poudaril, da bi bilo potrebno posodobiti tudi strateške dokumente
občin. Maja Zupančič pa je napovedala skorajšnjo predstavitev projekta vključevanja občin
na portal e‐uprave, ki jo bodo organizirali za vse občine. (SK)
3. SEJA DS ZA MLADINSKO POLITIKO
Delovna skupina za mladinsko politiko se je na svoji tretji seji sestala na Ptuju, v sredo, 10.
junija. Predsednik delovne skupine, Željko Cigler je predstavil 23 odgovorov na vprašalnike
o mladinski politiki občin, ki jih je sekretariat SOS posredoval občinam. Odgovorov je bilo
malo, zato je delovna skupina sklenila občine, ki niso odgovorile še enkrat zaprositi za
odgovore. David Delakorda iz Mladinskega sveta Slovenije je predstavil strategijo Okvirja za
sodelovanje na področju mladine. Dokument je še v obravnavi, usklajujejo ga evropske
5
Tedenske novice SOS / 08.‐12.06.2009
Št. 23

mladinske organizacije, sprejeta pa naj bi bila v švedskem predsedovanju. Pri nas se bo po
sprejemu zakona o mladini (predvidoma v začetku prihodnjega leta) sprejel nacionalni
program. Za njegovo lažjo pripravo je Urad za mladino naročil izdelavo analize področja s
kazalniki, ki bo kot analitični dokument služil kot izhodišče za pripravo nacionalnega
programa. Nina Ukmar je predstavila projekt, ki ga pripravljata NA Movit in SOS za
izobraževanje občinskih uslužbencev, ki delajo na področju mladine. Izvedene naj bi bile tri
daljše izobraževalne aktivnosti in sicer nacionalni seminar, mednarodni seminar za krepitev
partnerstev in razvoj projektov ter mednarodni seminar za informiranje kot osnovo za
participacijo mladih. Jurij Šarman je prisotne opozoril na dokument, ki ga je pripravil dr.
Fištravec in sicer na oceno potencialov za mreženje mladinskih organizacij za izvedbo
projektov, ki jih bodo izvajale mreže v okviru ESS projekta »Razvijanje socialnih,
državljanskih in kulturnih kompetenc 2009‐2012«. Ob koncu sestanka je Tadej Beočanin iz
Mladinskega sveta Ajdovščina predstavitvil projekt Vzpostaljanje in razvoj lokalnih
mladinskih politik, za katerega je prosil za podporo s strani SOS. Delovna skupina je predlog
projekta ocenila zelo dobro in projekt podprla. Željko Cigler je sejo zaključil še s kratkim
poročilom o sestanku SOS z ministrom Lukšičem in napovedjo naslednje seje ob koncu
avgusta in napovedano obravnavo predloga mladinskega zakona. (SK)
POBUDA ZA SPREMEMBO ZSPDPO
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 140/07) v 5.
členu določa ʺStvarnega premoženja države in samoupravnih skupnosti ni dovoljeno odtujiti
neodplačno, razen v primeru, če je to dovoljeno z zakonom, odplačno pa samo pod pogoji in na načine,
določenimi v tem zakonuʺ. V nadaljevanju drugi odstavek 16. člena določa ʺPred razpolaganjem
s posamičnim nepremičnim premoženjem države in samoupravnih lokalnih skupnosti mora njegovo
vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona , ki
ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodiščaʺ. Glede na dejstvo, da zakon ne dopušča nobenih
izjem, se v praksi dogaja, da so stroški cenitve višji, kot je dejanska vrednost nepremičnine.
Primer: vrednost nepremičnine v površini 20 m² je izkustveno ocenjena na 300,00 €, vrednost
cenitve, ki jo opravi pooblaščeni ocenjevalec pa je 350,00€. Smatramo, da je določba zakona,
ki v zvezi s cenitvijo nepremičnin ne dopušča nobenih izjem nerealna in bi jo bilo potrebno
spremeniti in določiti vrednost nepremičnine, do katere ne bi bila potrebna cenitev, ampak bi
se cena določila izkustveno na podlagi tržnih primerjav. Občine, kot tudi večina ostalih
fizičnih in pravnih subjektov, so še posebej v tem času v položaju, ko se jim prihodki
drastično znižujejo, odhodki pa zvišujejo. Zato menimo, da je v danem trenutku pravi čas za
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spremembo zakonskih določb, zato je SOS na MJU naslovil dopis s pobuda za predmetno
spremembo zakona. (SP)
USTAVNA PRESOJA ZZVZZ
Odbor DZ za zdravstvo je na seji, dne 10.06.2009 pritrdil mnenju Vlade in parlamentarne
zakonodajno‐pravne službe, da določbe Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem
zavarovanju, ki urejajo zavarovanja tistih, za katere prispevek za obvezno zdravstveno
zavarovanje plačuje občina njihovega prebivališča, niso v nasprotju z ustavo. Presojo
ustavnosti določb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je
zahtevala Skupnost občin Slovenije (SOS), ki meni, da spremembe tega zakona neposredno
posegajo v pravice in obveznosti občin ter jim nalagajo dodatne finančne obremenitve zaradi
zdravstvenega zavarovanja za občane. Člani odbora so se brez glasu proti strinjali, da
določbe zakona niso v nasprotju z ustavo, so pa nekateri člani opozorili na težave občin.
Cveta Zalokar Oražem (Zares) meni, da je prav, da se odbor s to temo podrobneje seznani,
saj so se občine znašle ʺv precej nezavidljivi situacijiʺ. Po njenih besedah se občinam ne sme
povzročati novih stroškov in zaposlitev. Ob tem je podala tudi pobudo, da se zakon
spremeni in poenostavi. Tudi Andreja Rihter (SD) je pozvala ministrstvo, naj najde konsenz s
skupnostjo občin in se z njo uskladi v zakonodaji, ki se pripravlja. Kot je dejala, pa gre pri
današnji razpravi za ʺpravno materijoʺ, zato jo je podprla. Kot je dejal Jakob Presečnik (SLS),
ʺni razloga, da ne bi verjel zakonodajni službi in ministrstvuʺ. Po njegovem mnenju je treba
ʺprisluhniti razlogom, zakaj je bila dana ta pobudaʺ in pripraviti spremembo zakona. Ob tem
je dodal, da bo ʺglasoval za v pričakovanju, da se v spremembi zakona to rešiʺ. Alan
Bukovnik (SD) in Darko Menih (SDS), ki sta tudi župana, sta opozorila na težave, s katerimi
se občine srečujejo. Po Bukovnikovih besedah se SOS za presojo ustavnosti ʺne bi odločila, če
ne bi ugotovila, da je v tem primeru ogrožen najbolj ranljivi del populacije v lokalnih
skupnostihʺ. (SP)
ŠTEVILČENJE SEJ OBČINSKEGA SVETA
O problematiki številčenja sej občinskega sveta je bila SVLR že seznanjena. V zvezi s tem so
podali naslednje pojasnilo. S tem, ko je župan sejo pričel in dal v obravnavo predlog
dnevnega reda, je seja bila že uradno pričeta, torej je seja bila in jo je treba tako številčiti. V
primeru, ko je seja bila zaradi tehničnih težav prekinjena, in je zaradi tega bilo nadaljevanje
seje sklicano za določen drug termin je pravilno, da je za nadaljevanje seje poslano samo
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vabilo, saj je gradivo bilo poslano s sklicem. Nadaljevanje seje se številči kot “1. nadaljevanje
X. redne seje.”. (SP)
NEUREJENO LASTNIŠTVO LOKALNIH CEST IN MOŽNOSTI RAZŠIRITVE
RAZPISA RAZVOJNE PRIORITETE »RAZVOJ REGIJ«
Skupnost občin Slovenije je na SVLR posredovala dopis o možnih dopolnitvah razpisa za
prednostno usmeritev »regionalni razvojni programi« za obdobje 2007‐2013, razvojne
prioritete »razvoj regij« na področju gospodarske javne infrastrukture (lastniške neurejenosti
lokalnih cest).
S strani SVLR je SOS prejela pojasnilo, da podpora področjem, ki niso neposredno navedena
v OP RR (med drugim urejanje lastništva lokalnih cest) žal ni upravičeno, zato SVLR
projektov analize urejenosti GJI v posamezni občini, urejanje zemljišč s postopki parcelacije
in ekspropacije ter pravnega urejanja stvarnopravnih odnosov ter odkupi zemljišč za potrebe
le‐tega ni mogoča. So pa s SVLR sporočili, da bo predmetna problematika upoštevana v
bodočem strateškem načrtovanju podpore lokalnim skupnostim. (SP)
INTERNI TRG DELA
V internem natečaju lahko poleg organov državne uprave sodelujejo tudi drugi državni
organi in uprave lokalnih skupnosti, ki pristopijo k ʺDogovoru o vključitvi v interni trg delaʺ.
K dogovoru pristopijo tako, da izpolnjeno pristopno izjavo pošljejo na naslov: Ministrstvo za
javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, Tržaška 21, 1000 Ljubljana. (SP)
Pristopna izjava ‐ interni trg dela ‐ MJU
SESTANEK SLOVENSKE DELEGACIJE V ODBORU REGIJ
V četrtek 11. junija se je v prostorih Službe vlade za evropski razvoj sestala slovenska
delegacija v Odboru regij pred odhodom na 80. plenarno zasedanje, ki bo 17. in 18. junija v
Bruslju. Na sestanku so se člani in članice seznanili s stališči vlade na točke dnevnega reda
80. plenarnega zasedanja Odbora regij. Tokratnega sestanka so se udeležili tudi predstavniki
Ministrstva za zunanje zadeve, ki so pri prišli predstavit stališča k točki, o širitvenem paketu
2008‐2009, ki govori o državah kandidatkah. (MM)
SESTANEK STALNEGA ODBORA CLRAE
V torek 10. junija se je v okviru slovenskega predsedovanja Svetu EU na Brdu pri Kranju
sestalo predsedstvo in stalni odbor Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu
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Evrope. Na seji stalnega odbora je prisotne pozdravila ministrica za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj Zlata Ploštajner, predsednik Skupnosti občin Slovenije Franc Kangler ter
predsednica slovenske delegacije v Kongresu lokalnih in regionalnih oblasti pri Svetu
Evrope Bernardka Krnc. Na sestanku stalnega odbora so se prisotni pogovarjali o čezmejnem
sodelovanju in prednostnih v JV Evropi. Skupnost občin Slovenije je članom in članicam
stalnega odbora predstavila sodelovanje z avstrijskim in hrvaškim združenjem občin, ter
sodelovanje v mreži NALAS, kjer igrajo predstavniki Skupnosti občin Slovenije vidno vlogo.
(MM)
MEDRESORSKA OBRAVNAVA
SPREMEMBE ZAKONA O GRADITVI OBJEKTOV
Na Ministrstvu za okolje in prostor so zaradi uskladitve z evropsko zakonodajo pripravili
predlog sprememb Zakona o graditvi objektov. Gradivo je pripravljeno v obliki gradiva za
vlado, zato so pripravljene tudi ustrezne obrazložitve predloga posameznih rešitev.
Prosimo vas, da priloženo gradivo pregledate in proučite ter nam posredujete svoje
pripombe ter predloge na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 29.06.2009.
Predlog sprememb zakona.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
16.6. / SESTANEK DS ZA NOTRANJE REVIDIRANJE
V torek 16. junija se bo v prostorih MO Ptuj sestala delovna skupina za notranje revidiranje.
Na sestanku bodo članice in člani obravnavali odziv občin članic SOS na ponujene storitve
notranjega revidiranja, predstavljeni bodo dobri in slabi vtisi tistih notranjih revizij, ki
delujejo v skupnih notranjih revizijskih službah, pregledana bodo stališča urada za nadzor
proračuna o organiziranju skupnih služb ter možnost aktivne udeležba na konferenci
notranjih revizorjev.
16.‐18.6. / PLENARNO ZASEDANJE ODBORA REGIJ
V času od torka do četrtka bo v Bruslju organizirano 80. plenarno zasedanje Odbora regij. V
torek 16. junija se bo predsednica slovenske delegacije udeležila seje predsedstva Odbora
regij, v sredo 17. in četrtek 18. junija pa bo potekalo plenarno zasedanje. Na zasedanju bo
pregledanih 10 mnenj, med katerimi bo sigurno najbolj zanimivo mnenje o širitvenem paketi
2008‐2009 o državah kandidatkah. Mnenje opisuje stanje Hrvaške, Turčije in Makedonije za
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vstop v EU. Kot poročevalka bo mnenje predstavila Jasmina Vidmar, članica slovenske
delegacije v Odboru regij.
17.‐20.06. / MANAGEMENT NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE
Občina Škofja Loka je na razpisu v sklopu programa „Evropa za državljane 2007‐2013“,
aktivnost „Tematsko mreženje partnerskih mest“ uspešno kandidirala s projektom
MAJHNA EVROPSKA MESTA – ŽIVA, KREATIVNA IN INOVATIVNA MESTA ZA
ŽIVLJENJE IN DELO. Projekt vključuje tri mednarodne konference in združuje ljudi iz
lokalnih skupnosti, iz različnih delov Evrope, ki si bodo delili in izmenjavali izkušnje preko
plenarnih predavanj, delavnic in prenosom dobrih praks. Program je namenjen občankam,
občanom, županom, strokovnim delavcem na družbenem, kulturnem, prometno‐okoljskem
področju in strokovni javnosti. Ob odprtju prenovljenega Sokolskega doma – kulturnega
centra v Škofji Loki bo organizirana mednarodna konferenca z naslovom »Management
naravne in kulturne dediščine«. Udeležba na konferenci je možna na podlagi predhodno
poslane prijavnice in brezplačna – sofinanciranje s strani Občine Škofja Loka in Evropske
skupnosti. Število mest je omejeno, prevodi zagotovljeni. Vljudno vabljeni! (mag. Andreja R.
Megušar, Občina Škofja Loka, programski vodja konference)
18.06. / POSVET O JAVNEM NAROČANJU
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom in Službo
Vlade RS za evropske zadeve, vljudno vabi na delovni posvet: »ODGOVORI NA
NAJPOGOSTEJŠA VPRAŠANJA PRI JAVNEM NAROČANJU«, ki bo v četrtek, dne
18.06.2009, s pričetkom ob 09.30 uri,v prostorih Austria Trendhotela, Dunajska 154, Ljubljana
–
dvorana
Kronos.
Udeleženci
delovnega
posveta
lahko
na
naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si pošljete dodatna vprašanja, na katera bodo predavatelji na
posvetu odgovorili. Vabilo.; Prijavnica.
POVPRAŠEVANJE OBČIN
DOLOČANJE FUNKC. ZEMLJIŠČ K BLOKOM
Občino članico zanima, kako ostale občine rešujejo problematiko določanja funkcionalnih
zemljišč k blokom (na katerih je že vzpostavljena etažna lastnina). Bloki imajo npr. urejen
samo ʺfundusʺ, zemljišče okoli blokov pa je v lasti občine, zato so stanovalci predlagali, da se
jim le‐to določi kot funkcionalno zemljišče in prenese v njihovo (so)lastnino. Vljudno vas
prosimo, da občini pomagate z odgovori na mail: sasa@skupnostobcin.si. (SK)
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31. SEJA VLADE RS, 11.06.2009
OMEJITVE IN PREPOVEDI ZAPOSLOVANJA TUJCEV
Vlada RS je sprejela Uredbo o omejitvah in prepovedih zaposlovanja in dela tujcev. Število
brezposelnih oseb, prijavljenih na zavodu za zaposlovanje narašča od septembra 2008, ko je
bilo le 59.303 brezposelnih oseb. Konec leta 2008 jih je bilo 66.239, do maja 2009 pa je številka
narasla do 84.519 brezposelnih oseb.
Ob naraščanju števila brezposelnih oseb smo bili s strani Ministrstva za zunanje zadeve,
oziroma Diplomatsko konzularnih predstavništev RS v tujini, Ministrstva za notranje
zadeve, Generalne policijske uprave in zavoda za zaposlovanje opozorjeni na nekatere
zlorabe Zakona o zaposlovanju in delu tujcev. Države članice EU namreč opozarjajo
Slovenijo, da številni državljani tretjih držav z izdanim dovoljenjem za prebivanje v Sloveniji
vstopajo v druge države članice schengenskega območja in tam vstopajo na njihove trge dela,
v večini primerov na črno.
Podatki o izkoriščenosti kvote kažejo, da je število izdanih dovoljenj za zaposlitev v letu 2009
celo višje od števila izdanih dovoljenj za zaposlitev v primerjalnem obdobju leta 2008. Konec
aprila 2008 je bilo 7.710 izdanih dovoljenj za zaposlitev konec aprila 2009 pa celo 7.761, od
tega pa 53% državljanom ene države, katere državljani so v letu 2008 v skupni strukturi
predstavljali 8,8%vseh tujih delavcev v Sloveniji.
Poleg tega se izredno povečuje tudi število novo ustanovljenih gospodarskih družb in
posledično število zastopnikov teh družb. Konec leta 2008 je bilo skupaj veljavnih 4.119
dovoljenj za zastopnike, od tega 3.706 za državljane bivše Jugoslavije, konec aprila 2009 pa
skupaj 4.442 dovoljenj, od tega 4.041 za državljane bivše Jugoslavije. Podatki kažejo, da se je
število veljavnih dovoljenj za državljane držav bivše Jugoslavije zmanjšalo, razen pri
državljanih Kosova, ki so od 609 veljavnih konec leta 2008, do konca aprila 2009 pridobili
novih 502 dovoljenj, za zastopnike.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je zato pripravilo uredbo o omejitvah in
prepovedih zaposlovanja in dela tujcev. S predlagano uredbo se kvota delovnih dovoljenj za
leto 2009 ne zmanjšuje in ostaja nespremenjena ‐ 24.000 delovnih dovoljenj – se pa predlagajo
nekatere omejitve in prepovedi. (Vir: Vlada RS)
KMETIJSKA POLITIKA
Vlada RS je sprejela Uredbo o ukrepih kmetijske strukturne politike in kmetijske politike
razvoja podeželja. Uredba skladno s pravili pomoči »de minimis« določa ukrepe in vrste
državnih pomoči za mala in srednje velika podjetja, združenja in fizične osebe, ki se
ukvarjajo s proizvodnjo kmetijskih proizvodov. Za ta namen so letos predvidena sredstva v
skupni višini dobrih 417 tisoč evrov.
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Namen izvajanja ukrepov iz te uredbe je ohranjanje kmetijske dejavnosti in poseljenosti
slovenskega podeželja ter ustanavljanje novih in še posebej vzdrževanje že postavljenih
shem kakovosti za kmetijske proizvode (pridelke ali živila).
Opredeljuje upravičence, upravičene stroške, pogoje, merila, postopke, višino sredstev ter
finančna merila za izvajanje ukrepov, kot so pomoč za dokončanje komasacijskih postopkov,
podpora strokovnim prireditvam, stanovskemu in interesnemu združevanju, spodbujanje
proizvodnje kakovostnih kmetijskih proizvodov in kontrola zaščitenih kmetijskih pridelkov
ali živil.
Vlada je uredbo že obravnavala na seji 14. maja. Zaradi določenih tehničnih popravkov
uredba v Uradnem listu RS ni bila objavljena in jo je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano ponovno uvrstila v obravnavo na današnjo sejo vlade. Pri uredbi ni prišlo do
vsebinskih popravkov. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
PRIHAJA ZELENI URBANIZEM
Čas v katerem po več kot dvajsetih letih prav vse slovenske občine izdelujejo nove celovite
prostorske načrte, na mednarodni ravni zaznamujejo napovedi o velikih spremembah v
doktrini načrtovanja prostorskega razvoja. Iz naslova podnebnih sprememb, energetske
krize in skrb vzbujajoče zdravstvene slike prebivalstva prihajajo pozivi k ukrepom za
blaženje učinkov podnebnih sprememb, za spremembe v potovalnih navadah in pri rabi
energije. Kot rešitev se ponuja več zelenih površin, s parkov, uličnih dreves, vrtičkov in
gozdov, ki bodo blažili podnebne ujme in ustvarjali bolj prijetno bivalno okolje. (vir in več:
Trajekt)
ZARADI ZADOLŽEVANJA TREM OBČINAM NEGATIVNO MNENJE
Računsko sodišče je revidiralo pravilnost in smotrnost poslovanja občin glede zadolžitve in
pogodbenih razmerij, ki pomenijo zadolžitev, po stanju na dan 31. 12. 2006 in 31. 12. 2007, ter
uspešnost uravnavanja zadolževanja pri MF in desetih občinah. O pravilnosti poslovanja
občin glede zadolžitve in pogodbenih razmerij, ki pomenijo zadolžitev, je računsko sodišče
petim občinam, Občini Lovrenc na Pohorju, Miklavž na Dravskem polju, Mestni občini
Murska Sobota, Radlje ob Dravi in Šmarje pri Jelšah, izreklo pozitivno mnenje, dvema
občinama, Občini Kuzma in Muta, mnenje s pridržkom, trem občinam, Občini Gornji Grad,
Gornji Petrovci in Štore, pa negativno mnenje. Več…
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PODPIS PRVIH POGODB SI‐AT 2007‐2013
SVLR, ki jo vodi ministrica mag. Zlata Ploštajner, kot organ upravljanja organizira svečan
podpis prvih pogodb o sofinanciranju projektov, ki so bili odobreni v okviru prvega roka 1.
skupnega javnega razpisa Operativnega programa Slovenija‐Avstrija za programsko obdobje
2007‐2013, ki bo v torek, 23. junija ob 12.00 uri,v slavnostni dvorani Rotovž, Rotovški trg 1,
Maribor. Svečanega podpisa pogodb se bodo udeležili predstavniki organa upravljanja,
programski partnerji in predstavniki vodilnih oziroma projektnih partnerjev. SVLR je
namreč v letu 2008 objavila prvi skupni javni razpis za sofinanciranje projektov iz sredstev
Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 31.542.394,00 evrov, in sicer za sofinanciranje
dejavnosti, ki se nanašajo na spodbujanje konkurenčnosti, znanja in gospodarskega
sodelovanja ter trajnostnega in skladnega razvoja.
PROGRAM EVROPA ZA DRŽAVLJANE
1. junija je v okviru MOVIT NA MLADINA pričela
delovati informacijska pisarna programa Evropa za
državljane, ki bo skrbela za promocijo programa in svetovala potencialnim
prijaviteljem. Program je namenjen spodbujanju aktivnega državljanstva ter udeležbe
državljanov in organizacij civilne družbe v procesu evropskega povezovanja. Program, v
katerem nekatere slovenske občine že sodelujejo, nudi podporo povezovanju ljudi iz
pobratenih občin po Evropi z namenom izmenjave izkušenj, vrednot in mnenj. Cilj programa
je omogočiti državljanom iz različnih lokalnih skupnosti v Evropi, da razpravljajo o
prihodnosti EU in njenih temeljnih vrednotah, udeležbi in demokraciji v Evropi,
medkulturnem dialogu, blaginji ljudi v Evropi ter vplivu politik EU na vsakodnevno
življenje Evropejcev. Program Evropa za državljane je namenjen predvsem občinam, pa tudi
nepridobitnim organizacijam in organizacijam civilne družbe iz držav EU ter Hrvaške,
Makedonije in Albanije. Za več informacij se lahko obrnete na informacijsko pisarno EZD po
e‐pošti info@ezd.si ali po telefonu 01 430 47 47. (Informacijska pisarna programa Evropa za
državljane, MOVIT NA MLADINA)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

KULTURNA DEDIŠČINA
Javni poziv za izbor kulturnih projektov iz programa sanacije najbolj ogroženih in
najkvalitetnejših objektov kulturne dediščine, ki jih bo v letu 2009 sofinancirala Republika
Slovenija iz proračuna, namenjenega za izvajanje Zakona o zagotavljanju sredstev za
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nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi (Ur. l. RS, št. 14/03‐UPPB‐1 in
77/2008, v nadaljnjem besedilu: ZSNNPK) (v nadaljevanju: poziv »kulturnega tolarja« 2009,
oznaka: JP‐KTS 2009)
Predmet razpisa: sofinanciranje sanacije enot kulturne dediščine, ki imajo za ta namen
zagotovljena proračunska sredstva z zakonom ZSNNPK.
Upravičenci: Predlagatelj projekta je lahko lastnik, solastnik ali upravljavec enote kulturne
dediščine oziroma njihov pooblaščenec z ustreznim uradnim dokazilom. V primeru, da je
predlagatelj projekta občina, mora predložiti obrazec 3 »Podatki o projektu v načrtu
razvojnih programov 2009‐2012« in izkazati, da ima v celoti zagotovljena sredstva za zaprtje
finančne konstrukcije, upoštevaje tudi pričakovana sredstva z naslova tega poziva, ter
predložiti dokument identifikacije investicijskega projekta ali investicijski program, izdelan v
skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije
na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06).
Upravičeni stroški: stroški, ki bodo nastali od datuma objave tega poziva do roka za
dokončanje projekta. Lastno delo oz. lastni material ne sodi med upravičene stroške.
Višina sofinanciranja: do 50% upravičenih stroškov.
Rok za objavo: 6. 7. 2009. Več info TUKAJ.
BREZŽIČNA OMREŽJA
Predobjava ‐ JR za sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam v knjižničnih
okoljih in javnih raziskovalnih zavodih
Predmet razpisa: sofinanciranje vzpostavitve brezžičnih omrežij Eduroam in Libroam v
knjižničnih okoljih in javnih raziskovalnih zavodih ter je sestavljen iz štirih sklopov:
1) Predmet prvega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij
Eduroam in Libroam v splošnih knjižnicah.
2) Predmet drugega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih
omrežij Eduroam in Libroam v organizacijah, ki so v skladu s 4. členom Zakona o
knjižničarstvu opredeljene kot nacionalna knjižnica.
3) Predmet tretjega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij
Eduroam in Libroam ter vzpostavitve centralnih strežnikov za ugotavljanje istovetnosti,
prijav v omrežje in vodenje evidenc uporabnikov storitev Eduroam in Libroam v
organizacijah, ki so v skladu s 4. in 45. členom Zakona o knjižničarstvu opredeljene kot
organizacije, ki izvajajo dejavnost knjižničnega informacijskega servisa za izmenjavo
podatkov v nacionalnem vzajemnem bibliografskem sistemu.
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4) Predmet četrtega sklopa je sofinanciranje izgradnje varnih brezžičnih podatkovnih omrežij
Eduroam in vzpostavitve AAI strežnikov v javnih raziskovalnih zavodih. Upravičenci:
subjekti, ki so kot izvajalci letnega programa športa opredeljeni v 8. členu Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98, 97/01‐ZSDP in 15/03‐ZOPA).
Upravičenci: javni zavod ‐ splošno‐izobraževalna knjižnica, vključena v nacionalni vzajemni
bibliografski sistem
Upravičeni stroški:
1) prvi sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev6 mora vključevati postavitev vsaj dveh (2)
ustreznih dostopovnih točk po izbrani enoti;
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika.
2) drugi sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev6 mora vključevati postavitev vsaj desetih
(10) ustreznih dostopovnih točk);
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika.
3) tretji sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev6 mora vključevati postavitev vsaj osmih
(8) ustreznih dostopovnih točk);
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega centralnega AAI strežnika.
4) četrti sklop:
a) nakup dostopovnih točk (minimalna postavitev6 mora vključevati postavitev vsaj šestih
(6) ustreznih dostopovnih točk);
b) nakup ustreznih ethernet stikal (drugonivojsko stikalo – L2);
c) nakup ustreznega lokalnega AAI strežnika.
Rok za oddajo: 1. 7.2009 do 14. ure. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
Z GRKI O MAKEDONIJI
V četrtek, 4. Junija se je članica delegacije SOS v Odboru regij EU in poročevalka za
dokument: Strategija širitve EU – države kandidatke kandidatke (Hrvaška, Makedonija,
Turčija) Jasmina Vidmar v Bruslju sestala s predstavniki grške misije v Bruslju v zvezi s
točkami iz predloga mnenja, ki so pomembne za Grčijo in so bile sprejete na zadnjem
sestanku komisije RELEX. Dokument bo ponovno obravnavan v prvi polovici junija na
plenarnem zasedanju Odbora regij EU. Predstavniki misije so predstavili svoje poglede na
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proces širitve ter še posebej na problem iskanja rešitve za ime Makedonije. Predstavili so
predlog amandmajev, s katerimi bi ublažili sprejeta stališča na komisiji, ki je s prejetimi
amandmaji ponudila možnost korektnejšega odnosa do Makedonije v zvezi z vprašanjem
imena države. Takoj po sestanku so bili pripravljeni amandmaji, ki naj bi nekoliko ublažili
nejevoljo Grkov, vendar se je izkazalo, da je njihovo razumevanje kompromisa bistveno
drugačno od razumevanja poročevalke. Zato se pričakuje burno plenarno zasedanje Odbora
regij, kjer se bodo morali soočiti pogledi in pričakovanja različnih držav in različnih
interesov
NOVINARSKO TEKMOVANJE O DISKRIMINACIJI
Evropska komisija organizira v sodelovanju z Združenjem evropskih novinarjev, Evropskim
združenjem mladih novinarjev in Evropskim novinarskim centrom že šesto novinarsko
tekmovanje »Za različnost – proti diskriminaciji«. Za nagrado se lahko potegujejo novinarji
tiskanih in internetnih medijev s članki, ki so bili med 30. novembrom 2008 in 31. avgustom
2009 objavljeni v tiskanih ali spletnih medijih EU. Predložijo se lahko elektronsko na strani
http://journalistaward.stop‐discrimination.info/. Nagrada je priznanje delu novinarjev, ki s
svojim pisanjem prispevajo k boljšemu razumevanju koristi raznolikosti in boja proti
diskriminaciji zaradi vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti, rase ali
etnične pripadnosti. Po izteku roka za prijavo bodo v vseh 27 državah članicah nacionalne
žirije izbrale zmagovalne članke. Nato bo evropska žirija izbrala tri najboljše članke in
zmagovalca med 27 nacionalnimi zmagovalci. Dobitnik 1. nagrade bo prejel 4 500 EUR,
dobitnika 2. in 3. nagrade pa 3 000 in 2000 EUR. Letos je posebna nagrada namenjena
člankom o povezavi med revščino in diskriminacijo in znaša 2 500 EUR. Več informacij
najdete tukaj. (BA)
KOMBINIRANA RABA KOLES IN JAVNEGA PREVOZA
Romunsko združenje za javni prevoz (URTP) išče v okviru razpisa IEE‐ Call/Steer partnerja
za kombiniran projekt z naslovom Javno prevozno sredstvo prilagojeno za kombinirano
potovanje s kolesom in javnim prevozom (akronim: PT‐BIKE). Glavni cilj projekta je ustvariti
platformo, povezano z avtobusom javnega prevoza za prevoz koles, da bi tako vzpodbudili
čim več ljudi k vsakodnevni uporabi intermodalnega gibanja z javnim prevozom in kolesom.
O tem projektu pa je treba informirati čim širši krog ljudi. Diseminacijskim dejavnostim je
namenjeno okoli 700 ur in bodo osredotočene na predstavitev platforme, ko bo ta zgrajena in
preizkušena. Celoten projekt bo trajal 30 mesecev. Več informacij bo na voljo na spletni strani
SOS. (BA)
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KAKOVOST KOPALNIH VODA V EU SE IZBOLJŠUJE
Evropska komisija in Evropska agencija za okolje sta 11. junija predstavili letno poročilo o
kopalnih vodah, iz katerega izhaja, da je velika večina kopališč v EU leta 2008 izpolnjevala
higienske zahteve EU. Komisija na podlagi podatkov, ki jih države članice sporočijo o plažah
na njihovem ozemlju, vsako leto objavi poročilo o kakovosti kopalnih voda na obalnih in
sladkovodnih območjih. Leta 2008 se je število nadzorovanih kopališč povečalo za približno
75. Od 21 400 nadzorovanih kopališč v EU sta bili leta 2008 dve tretjini na obali, preostala
tretjina pa ob rekah in jezerih. Po letu 1990 se je kakovost kopalnih voda v EU na splošno
bistveno izboljšala. Leta 2006 je začela veljati nova direktiva o kopalnih voda, s katero so bili
parametri in določbe o spremljanju kakovosti posodobljeni glede na najnovejše strokovno
znanje. Med 1990 in 2008 se je odstotek kopalnih voda, ki so izpolnjevale obvezne mejne
vrednosti (minimalne zahteve za kakovost), povečal z 80% na 96%, v obalnih in
sladkovodnih območjih pa celo z 52% na 92%. (BA)
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