© Moralne avtorske pravice ima Skupnost občin Slovenije. Noben del tega gradiva se ne sme reproducirati ali
kopirati v kakršnikoli obliki: grafično, elektronsko ali mehanično, kar vključuje (ne da bi bilo omejeno) fotokopiranje,
snemanje, skeniranje, tipkanje ali katerekoli druge oblike reproduciranja vsebine brez pisnega dovoljenja Skupnosti
občin Slovenije. Reprodukcija ali kopiranje je dovoljeno izključno za potrebe Sekretariata Skupnosti občin Slovenije
ali občin članic SOS.

»V naslednjem tednu praznujejo občinski praznik Mestni občini Celje in Novo mesto
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
V

DZ

RS

O

POBUDI

SOS

GLEDE

KONCESIJSKIH

DAJATEV

ZA

GOSPODARJENJE Z DIVJADJO
Odbor za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS je včeraj, 1.4.2010 obravnaval pobudo
Skupnosti občin Slovenije glede nastale problematike iz naslova koncesijski dajatev za
trajnostno upravljanje z divjadjo. Težave so predvsem birokratskega izvora in v
administrativnih ovirah. Zneski, ki jih občine prejmejo iz naslova koncesijske dajatve za
trajnostno upravljanje z divjadjo so sicer nizki, vendar vsekakor dobrodošli. Nesmiselni so
administrativni ukrepi občin, h katerim so zavezane po Zakonu o divjadi in lovstvu, saj
morajo za zelo nizke zneske sprejemati odloke, pisati programe in razpise, da bi se sredstva
iz naslova koncesijskih dajatev plasirala kot namenska v lokalna okolja občin. Člani Odbora
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS so sprejeli sklep, v katerem so predlagali, da
se Skupnost občin Slovenije kot predstavnica občin in Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano v najkrajšem možnem času sestanejo in pripravijo predlog za
način reševanja problematike. Odbor je v mesecu dni potrebno seznaniti o dogovorjenih
predlogih. V vmesnem času smo prejeli tudi predlog Zavoda za gozdove Slovenije kako
sredstva občin ustrezno namensko porabiti. Predlog bomo proučili, na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pa smo že posredovali pobudo za izvršitev sklepa
Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ RS. Njihov predlog rešitev pričakujemo
v kratkem, o slednjem pa vas bomo tudi sprotno obveščali. Za več informacij nas
kontaktirajte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si ali na tel. 02/ 234 15 01. (JT)
V TEM TEDNU O IZBOLJŠAVAH V OKVIRU PROGRAMA LEADER……
V torek, 30.03.2010 je v Ljubljani potekalo srečanje predstavnikov MKGP, MF, LAS‐ov in
občin v zvezi z delovanjem lokalnih akcijskih skupin. Skupnost občin Slovenije je izrazila
zaskrbljenost glede črpanja in koriščenja evropskih sredstev, ki so na razpolago ter v zvezi s
tem na Državni zbor in Državni svet naslovila pobudo (razpisanih je bilo 33,8 milijonov EUR
za obdobje 2007‐2013, doslej pa je bilo dodeljenih le 14 milijonov EUR oziroma 42 odstotkov
vseh pravic porabe sredstev iz tega naslova). Tako DZ kot DS RS sta pobudo skupnosti
obravnavala ter sprejela sklepe s katerimi smo vas že seznanili. Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano je pripravilo in nam že prejšnji teden posredovalo preliminarni
predlog sprememb programa Leader (slednjega smo vam ga posredovali v mnenje). V torek,
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30.03.2010 je v Ljubljani potekalo zgoraj omenjeno srečanje, zaključke katerega lahko
povzamemo v nekaj stavkih:
•
•
•
•

Sistem v letu 2010 naj bo bolj pretočen, postopki se bodo v prehodnem obdobju
izvajali hitreje in bodo do določene mere poenostavljeni;
Predlog sprememb pri izvajanju ukrepov LEADER od leta 2011 mora biti v grobi
obliki pripravljen do sredine maja 2010;
Do sredine maja 2010 bodo tudi pripravljena navodila o primernih organizacijskih
oblikah LAS in kako preoblikovati obstoječe, ki niso ustrezne;
Izmed prisotnih predstavnikov se je oblikovala delovna skupina, ki bo sodelovala
z Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pri pripravi predloga
gradiva.

V sled navedenega lahko povzamemo, da je Skupnost občin Slovenije s svojimi aktivnostmi
in aktivnostmi delovne skupine za kmetijstvo SOS v okviru črpanja evropskih sredstev
programa Leader bila izjemno uspešna. Zaskrbljenost, ki smo jo izrazili je država
prepoznala ter smo korak bližje k pozitivnim rešitvam nastale situacije koriščenja
evropskih sredstev. Vsa gradiva srečanja so objavljena na tej spletni strani: MKGP. (JT)
STALIŠČA K PREDLOGU ZAKONA O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH
SREDSTEV
Na ministrstvo smo posredovali obsežne dopolnitve in stališča k danemu predlogu Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Pripombe so se nanašale na področje predšolske
vzgoje, obveznega zdravstvenega zavarovanja ter subvencionirane najemnine. Stališča so
dostopna na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si . (JT)
STALIŠČA K SOCIALNO VARSTVENIM PREJEMKOM
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslovila
stališča k predlogu Zakona o socialno varstvenih prejemkih. Predlog Zakona o socialno
varstvenih prejemkih je obravnavala Komisija za socialo in zdravstvo Skupnosti občin
Slovenije. Ob tem je slednja ugotovila, da iz same vsebine predloga zakona ne izhajajo jasno
finančne posledice oziroma podatek, kako se bo izvajanje vsebine zakona zrcalilo v
proračunih občin. Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve smo zato predlagali, da
pred sprejetjem in nadaljnjo obravnavo predloga zakona pripravi finančno simulacijo za
občine. (JT)

3
Tedenske novice SOS / 29.3.‐ 2.4.2010
Št. 13

STALIŠČA

K

DOLGOTRAJNI

OSKRBI

IN

ZAVAROVANJU

ZA

DOLGOTRAJNO OSKRBO
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslovila
stališča k Predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Predstavniki občin med drugim ocenjujejo, da predlog zakona prinaša novo davčno
obveznost, saj bo le‐ta tako kot zdravstveno zavarovanje sestavljena iz obveznega in
prostovoljnega dela. Interpretacija predlaganega zakona s strani pristojnih oseb, da ne bo šlo
za dodatno davčno obveznost je namreč zavajajoča, saj se obenem ugotavlja, da primanjkuje
sredstev za zdravstvene programe, kjer pa naj bi se prispevna stopnja znižala, kar realno ni
pričakovati. Uvajanje novih javnih zavarovalnic pa pomeni ponovni pritisk na porabo javnih
sredstev, ki jih že tako ali tako primanjkuje za te namene. Zakon predvideva tudi uvedbo
doplačil ob uveljavljanju pravic iz obveznega zavarovanja v obliki odbitnega zneska v višini
230 EUR. Ta znesek naj bi poravnal uporabnik sam ali njegovi zavezanci za preživljanje
glede na plačilno sposobnost. Tudi iz tega niso razvidne konkretne povečane finančne
ocene obremenitve državnega proračuna, zato je smiselno, da se postopke konkretizira in
jih finančno ovrednoti. Konkretne pripombe k posameznim členom so dostopne na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (JT)
STANDARDI IN NORMATIVI SOCIALNO VARSTVENIH STORITEV
V okviru predloga Pravilnika o standardih in normativih socialno varstvenih storitev so
občine ponovno ugotavljale, kako država z vsakim novim predpisom z neverjetno
lahkotnostjo dodatno obremenjuje občinske proračune. Zmanjšanje števila efektivnih ur pri
pomoči na domu pomeni pritisk na ceno storitve, s tem pa povečane stroške upravičenca in
seveda občine kot najmanj 50 % financerja storitve. Prav tako možnost povečanja
maksimalnega števila ur koriščenja pomoči na domu vpliva na povečanje obveznosti občin.
Glede na to, da je cilj povečanje obsega pomoči na domu, občine menijo, da bi bilo potrebno
opraviti korenit in strokoven poseg v normative, ki veljajo za pomoč na domu, ki bi jih bilo
potrebno spremeniti tako, da bi znižali celotno ceno storitve, upoštevaje primerjave, katerim
se ni mogoče izogniti, s pomočjo, ki so jo deležni upravičenci v institucionalnem varstvu. (JT)
DOLOČITEV PREVEDENEGA PLAČNEGA RAZREDA
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09‐UPB13, 107/09‐ odl. US,
13/10 ‐ ZSPJS) v 49. d členu določa, da javni uslužbenec v obdobju odprave nesorazmerij na
delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi
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izdanimi predpisi in, da se napredovanje javnega uslužbenca ne šteje kot odprava
nesorazmerja v osnovni plači, ampak sta oba postopka med seboj ločena. Pri tem se plačni
razredi, ki jih javni uslužbenec pridobi z napredovanjem na delovnem mestu oziroma v
nazivu, prištejejo k že doseženemu plačnemu razredu, kar se smiselno uporablja tudi za
sodnike, državne tožilce in državne pravobranilce. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v
16. členu določa najvišje število možnih napredovanj na delovnem mestu oziroma nazivu kar
pomeni, da javni uslužbenec, ki je že dosegel najvišji plačni razred na posameznem
delovnem mestu oziroma v posameznem nazivu ne more napredovati v višji plačni razred.
Celotno pojasnilo je dostopno na spletni strani SOS……. tukaj. (JT)
LOKALNE VOLITVE
V sredo, 31.3.2010 je v Laškem potekal seminar z naslovom LOKALNE VOLITVE. Predavala
sta ga. Neža Vodušek iz SVLR in g. Jurij Toplak iz Pravne fakultete UM in član Republiške
volilne komisije. Delovnega posveta se je udeležilo nekaj več kot 130 predstavnikov lokalnih
skupnosti, na samem dogodku pa so prejeli vrsto koristnih informacij in napotkov za
izvedbo lokalnih volitev. (JT)
INFORMATIVNI

SESTANEK

–

SKUPNO

JAVNO

NAROČILO

–

ZAVAROVANJE PREMOŽENJA
V zadnji četrtini preteklega leta je Skupnost občin Slovenije povabila občine k izkazovanju
interesa za izvedbo skupnega javnega naročila zavarovanja premoženja (objekti in oprema).
Temeljni cilj je ob kvalitetnejšem zavarovalnem kritju znižati zavarovalno premijo. V skladu
s predhodnimi obvestili bo skupno javno naročilo stopilo v veljavo s 01.01.2011. S tem
namenom bosta organizirana dva informativnih sestankov, ki bosta potekala v Mariboru
oziroma Trzinu in sicer:
‐
‐

Mestna občina Maribor, Velika sejna soba, Ulica Heroja Staneta 1, 2000 Maribor, dne
07.04.2010 ob 13.00 uri ali
Center Ivana Hribarja (dvorana Marjance Ručigaj), Ljubljanska cesta 12 f, Trzin, dne
09.04.2010 ob 12.30 uri.

Pomembno obvestilo: Vse zainteresirane občine, ki se bodo udeležile enega izmed dveh
sestankov prosimo, da s seboj nujno prinesejo vso ažurno zavarovalno dokumentacijo.
Prav tako sporočamo, da je udeležba na enem izmed omenjenih sestankov primarno
namenjena in obvezna za občine, ki so že predhodno izkazale interes, vendar ste vljudno
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vabljene tudi vse druge občine, ki ste zainteresirane za pristop k skupnemu javnemu
naročilu. Prosim, da vašo udeležbo na enem izmed dveh sestankov nujno potrdite na
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do torka 06.04.2010.
RAZVOJNA VIDENJA TURIZMA OBČIN ČLANIC SOS
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za gospodarstvo posredovala razvojno videnje
turizma občin članic SOS, kot gradivo za pripravo posebne seje Vlade RS, ki se bo
osredotočala na turizem. Vlada RS je namreč sprejela odločitev, da eno izmed naslednjih sej
posveti izključno vprašanjem razvoja turizma v Sloveniji. Turizem je prihodnost vseh nas, ki
je odvisna tudi od tega kako uspešno se bomo prilagodili nastalim razmeram na trgu, zato
smo na sekretariatu SOS pozvali občine, da posredujejo svoja stališča in predstavijo
probleme, s katerimi se srečujejo na področju turizma.
PRESTAVITEV ROKA ZA POSREDOVANJE NAMENSKE RABE ZEMLJIŠČ
Vlada Republike Slovenije je na 73. redni seji, dne 18.3.2010 pod točko 28 sprejela sklep, ki
nalaga Geodetski upravi izvedbo prvega pripisa vrednosti nepremičnin v registru
nepremičnin najkasneje do 1.5.2011. Prestavitev roka izvedbe prvega pripisa vrednosti
pomeni, da se podaljšuje tudi čas za posredovanje ali spremembo podatkov, ki jih geodetski
upravi posredujejo samoupravne lokalne skupnosti. (SP)
Pojasnilo GURS dosegljivo tukaj.
POŠTNE STORITVE – JAVNA OBRAVNAVA
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije je na podlagi šestega
odstavka 3. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09) pripravila predlog
Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Predlog splošnega akta). Z
dnem uveljavitve zakona je na podlagi drugega odstavka 77. člena prenehal veljati Pravilnik
o kakovosti in načinu izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 80/03, 118/04
in 37/06), ki pa se še naprej uporablja do izdaje splošnega akta. V predlogu splošnega akta je
določena kakovost izvajanja univerzalne poštne storitve, vrste kontaktnih točk, kriteriji za
število in razporeditev kontaktnih točk, način preoblikovanja in zaprtja kontaktnih točk,
delovni čas kontaktnih točk, število poštnih nabiralnikov, kakovost prenosa pošiljk
korespondence in poštnih paketov, merjenje kakovosti prenosa in obravnavanje reklamacij in
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ugovorov. Pripombe in predloge lahko pošljete na naslov info@skupnostobcin.si do 23. aprila
2010.
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V obravnavi na Državnem zboru:
Predlog
zakona
o
spremembah
in
dopolnitvah Zakona o mladinskih svetih Mnenja posredujte najkasneje do 13.4.2010
na alenka.jarc@skupnostobcin.si
(ZMS –A)
Predlog zakona o javnem
mladinskem sektorju (ZJIMS)

interesu

v

V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Predlog

Pravilnika

o

spremembah

in morebitne pripombe in stališča posredujete

dopolnitvah Pravilnika o normativih in na jasmina@skupnostobcin.si do 7.4.2010.
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca
ÆObrazložitev sprememb
Osnutek Pravilnika o projektu posega v Predloge in mnenja nam do 16.4.2010
okolje, za katerega je treba izvesti presojo posredujte na sasa.kek@skupnostobcin.si
vplivov na okolje.
Pripombe in mnenja posredujte na:
‐ iz področja občinskih redarskih službÆ
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Zakon o pravilih cestnega prometa
Æ pravilniki

Pripombe in mnenja posredujte na:

Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah ‐ iz področja občinskih redarskih službÆ

Zakona o javnih cestah

miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Zakon o voznikih

Morebitna mnenja posredujte čim prej na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
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POVPRAŠEVANJE OBČIN
PROŠNJA ZA VZORCE
Občina članica se je na Skupnost občin Slovenije obrnila s prošnjo po posredovanju vzorca
pogodbe o poslovnem najemu in vzorca pogodbe o izvajanju GJS. Prosimo, da nam v kolikor
takšne vzorce posedujete, le te posredujete na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
Za vaš prispevek se vam že v naprej zahvaljujemo.
NAPOVEDNIK DOGODKOV
6.4. / 1. REGIJSKO SREČANJE: MLADI ODPIRAMO PROSTOR
Lokalne oblasti so mladim najbližje, zato imajo pomembno vlogo pri spodbujanju njihovega
sodelovanja. Če podpirajo in spodbujajo vključevanje mladih, s tem prispevajo tudi k njihovi
vključenosti v družbo. Pomagajo jim, da se lažje spoprijemajo z izzivi in pritiski mladosti ter
sodobne družbe.
Mladinski svet Ajdovščine je s 16 partnerji ustanovil konzorcij, ki se v štiriletnem projektu
posveča krepitvi lokalnih mladinskih politik, pod sloganom Mladi odpiramo prostor. Projekt
je sofinanciran s strani Evropske unije (iz Evropskega socialnega sklada) ter Ministrstva za
šolstvo in šport. Konzorcijski partnerji bodo aprila in maja 2010 izvedli 7 regijskih srečanj,
kjer se bodo srečali predstavniki občin iz regije, organizirane skupine mladih in druga
zainteresirana javnost.
Prvi izmed regionalnih dogodkov ʹʹMladi odpiramo prostor. Kje so priložnosti za mlade?ʹʹ
bo 6. aprila 2010 ob 9.00 uri v prostorih Poslovno‐komercialne šole, Višje strokovne šole,
Mariborska cesta 2, 3000 Celje.
Svojo udeležbo prosimo, da sporočite na rozana.muzica@msa.si . Vse potrebne informacije,
kot, regijske dogodke pa bomo sproti objavljali na www.skupnostobcin.si .
Program srečanj je dosegljiv tukaj.
V kolikor bi želeli na katerem do dogodkov tudi aktivno sodelovati in tako prispevati k
aktualnim tematikam na področju mladih v vaši regiji, le to sporočite na zgornji elektronski
naslov oziroma telefonsko številko.
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Datumi in kraji regijskih dogodkov:
Celje: 6. april 2010
Ajdovščina: 23. april 2010
Domžale: 7. maj 2010
Izola: 7. maj 2010
Lendava: 14. maj 2010
Kranj: 21. maj 2010
Novo mesto: 21. maj 2010
7.4. / NOMOTEHNIKA SKOZI PRAKSO OBČINSKE UPRAVE
V Skupnosti občin Slovenije si želimo, da bi vaša občinska uprava izdajala in sprejemala
kvalitetne akte. Zato vas vabimo na delovni posvet z naslovom: NOMOTEHNIKA SKOZI
PRAKSO OBČINSKE UPRAVE /Najpogostejše napake in nepravilnosti /
Nomotehnično strokovno pravilno izdelani ter temelječi in urejeni predpisi so pomemben
sestavni del in element pravne varnosti vsake občinske uprave. Pravna varnost namreč na
eni strani temelji na jasnih, nedvoumnih, razumljivih in tudi nomotehnično brezhibnih
predpisih, ki vnaprej določajo položaj, pravice in dolžnosti posameznih subjektov kot tudi
vseh organov, ki predpise izvršujejo.
Delovni posvet bo, v SREDO, 7.4.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v Ljubljani.
Več informacij v priponkah spodaj! Vljudno vabljeni!
Vabilo
Prijavnica
Info
8.4. / DS ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V četrtek, 8. aprila 2010 ob 10.00 uri se bo sestala delovna skupina za občinsko redarsko
službo pri SOS. Dnevni red bo predvidoma sestavljen iz pregleda zapisnika prejšnje seje,
predstavitve sklepov za pripravo sprememb Zakona o varnosti v cestnem prometu, prenos
podatkov iz registra voznikov in druga problematika pod razno. Sestanek bo v kletnih
prostorih občine Vrhnike, na Tržaški cesti 1, 1360 Vrhnika. Svojo udeležbo sporočite na
miha.mohor@skupnostobcin.si .
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8.4. / O PRAVILNIKU O TEHNIČNIH NORMATIVIH V VRTCIH NA MŠŠ
V četrtek, 8. aprila 2010 bo na Ministrstvu za šolstvo in šport potekal usklajevalni sestanek
z obema reprezentativnima asociacijama o Predlogu pravilnika o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo
vrtca, kateri je v fazi medresorskega usklajevanja. Sestanka se bodo udeležili tudi
predstavnice in predstavniki Skupnosti občin Slovenije.
8.4. / RAZPRAVA O RAVNANJU Z ODPADKI
Vabimo vas, da se udeležite razprave o ravnanju z odpadki, v okviru akcije Očistimo
Slovenijo: za vedno!, ki bo 8. aprila 2010, od 16. do 19. ure, v poslovni stavbi Slovenijales,
Dunajska 22, Ljubljana. Današnja slovenska družba troši naravne vire s popolnoma
netrajnostnim korakom. V letu 2008 smo v Sloveniji pridelali kar 453 kg odpadkov na
prebivalca. Velika večina odpadkov, kar 75%, pristane na odlagališčih, s čimer izgubimo tako
pomembne naravne vire, kot tudi energijo za njihovo procesiranje.
V okviru akcije Očistimo Slovenijo v enem dnevu! je namen opisani trend na področju
ravnanja z odpadki preobrniti. Slovenija potrebuje trajnostno naravnano politiko ravnanja z
odpadki, saj lahko le tako zagotovimo zmanjšano rabo naravnih virov, izboljšano
učinkovitost rabe teh virov in minimaniziranje našega vpliva na okolje.
Ključni cilj razprave je pridobiti mnenja in priporočila različnih deležnikov, tako
zakonodajalcev, kot državljanov, na predlagana izhodišča za trajnostno politiko ravnanja z
odpadki ter na ta način oblikovati dokument, ki bo postavljal realne cilje in poti za trajnostno
ureditev področja odpadkov.
Udeležba na razpravi je brezplačna. Zaradi omejenih prostorskih kapacitet vas vljudno
prosimo, da svojo prisotnost po e‐pošti potrdite Andreji Palatinus do vključno 7. aprila.
Program razprave, prijava in informacije za udeležence dosegljive tukaj.
13.4. / KONCESIJSKE DAJATVE DIVJADI IN LOVSTVA
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je na ponovno poslan poziv Skupnosti
občin Slovenije reagiralo ter sklicalo dolgo pričakovani sestanek na temo koncesijske
dajatve za trajnostno upravljanje z divjadjo. V torek, 13.4.2010 bo tako na MKGP potekalo
srečanje predstavnikov SOS in MKGP. Ker so posamezni zneski koncesijske dajatve
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posameznim občinam zelo nizki, bo namen sestanka znotraj zakonodaje poiskati vse
možnosti za rešitev nastale problematike.
14.4. / DS ZAIZVAJANJE NPVCP
V sredo, 14.4.2010 se bo v prostorih Mestne občine Celje sestala Delovna skupina za izvajanje
Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Osrednja tema srečanja bo delovanje
Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter v zvezi s tem povzetimi aktivnostmi v
zadnjih tednih. Več informacij sledi v prihodnjih dneh….
14. ‐ 16.4. / MEDNARODNI SEMINAR ‐ CONNECTING EU
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na mednarodni seminar za pripravo projektov,
ki spodbujajo aktivno državljanstvo v organizaciji Nacionalne agencije programa Mladi v
akciji v sodelovanju z Informacijsko pisarno programa Evropa za državljane. Seminar je
namenjen razvoju konkretnih projektov sodelovanja med občinskimi upravami in
mladinskimi organizacijami v okviru možnosti, ki jih za mednarodne projekte na tem
področju ponujata programa Mladi v akciji in Evropa za državljane.
K udeležbi na seminarju vabljene občine in njihove partnerske občine iz tujine, vsaka občina
pa za partnerja na seminarju predlaga tudi enega predstavnika mladinske organizacije iz
lokalnega okolja. Na seminarju bi tako sodelovali mednarodni projektni timi, ki bi jih
sestavljala dva predstavnika lokalnih skupnosti (eden iz Slovenije in eden iz tujine) in dva
predstavnika mladinskih organizacij (eden iz Slovenije in eden iz tujine).
Udeležba na seminarju je brezplačna. Rok za prijavo je že potekel, v kolikor pa ste še
zainteresirani za sodelovanje, pa kontaktirajte spodaj navedene osebe.
Več informacij, program seminarja (v slovenskem ter angleškem jeziku) in prijavnica so na
voljo na spletni strani: www.ezd.si, www.skupnostobcin.si in v priponkah zgoraj.
Kontaktne osebe za vprašanja :
‐ Urška Slana na urska.slana@mva.si ali
‐ Brina S. Lipovec na info@ezd.si,
‐ tel.št. :(01) 430 47 47.
PROGRAM (slo)

PROGRAM (eng)
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19.4. / SODELOVANJE Z ZAHODNIM BALKANOM
Ministrstvo za okolje in prostor 19. in 20. aprila 2010 v Mariboru organizira transnacionalno
konferenco z naslovom Potenciali za teritorialno sodelovanje z Zahodnim Balkanom.
Konferenca bo odgovorila na vprašanja, kaj so to razvojni potenciali in kako te razvojne
potenciale izkoristiti. Dodatne informacije o dogodku ter program konference bodo
objavljeni v začetku marca 2010. Več o konferenci si lahko preberete tukaj . (vir: Programi
teritorialnega sodelovanja – novice).
22.4. / STROKOVNA EKSKURZIJA V GÜSSING
Spoštovane županje, spoštovani župani,
vabimo vas, da se udeležite strokovne ekskurzije v Güssing (Avstrija), ki bo 22. aprila 2010.
Güssing je z okoliškimi kraji poznan kot primer dobre prakse trajnostne energetske oskrbe.
Ogledali si bomo naprave, ki izkoriščajo biomaso za proizvodnjo plina, toplote in elektrike.
Začetki proizvodnje energije iz obnovljivih domačih goriv v Güssingu segajo v leto 1989,
danes pa regija velja za neodvisno od fosilnih goriv in elektrike, ki energijo tudi izvaža.
Povabilu sta se odzvala tudi priznana strokovnjaka na področju biološke gradnje, ekologije
prostora in energije stavb (Stojan Habjanič in dr. Janez Petek), katera bosta na voljo tudi
vašim individualnim vprašanjem.
Več informacij o strokovni ekskurziji v vabilu in programu ter prijavnici v priponki.
Vljudno vabljeni!
Vabilo, program, prijavnica

75. SEJA VLADE RS, 01.04.2010
MNENJE K PREDLOGU ZAKONA O REVIDIRANJU
Vlada RS je na redni seji obravnavala in sprejela mnenje k predlogu Zakona o spremembah
in dopolnitvi Zakona o revidiranju. Namen predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o revidiranju (ZRev‐2A), ki ga je Državnemu zboru RS posredovala skupina
poslancev, je ponovna uvedba zadružne revizije v Zakon o revidiranju (Uradni list RS, št.
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65/08). Ponovna uvedba zadružne revizije, kakor se predlaga, ni skladna s predpisi Evropske
unije in veljavno nacionalno zakonodajo, zato Vlada RS predloga ne podpira. (Vir: Vlada RS)
DOPOLNITEV UREDBE O PLAČAH DIREKTORJEV V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o dopolnitvi Uredbe o plačah direktorjev v javnem
sektorju. Sprememba uredbe je potrebna zaradi določitve plačnega razreda za delovno mesto
direktorja novoustanovljenega Javnega zavoda Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture.
Mestna občina Maribor je sporazumno s sodelujočimi občinami in Ministrstvom za kulturo, s
sklepom ustanovila javni zavod Maribor 2012 – Evropska prestolnica kulture. Javni zavod bo
prenehal z delovanjem z izpolnitvijo projekta EPK 2012 v roku, predvidenem v potrjenem
strateškem načrtu javnega zavoda. Javni zavod bo vodila tričlanska uprava: predsednik
uprave – generalni direktor, član uprave, programski direktor in član uprave – poslovni
direktor.
Glede na to, da se navedeni javni zavod ne more uvrstiti v plačni razred v okviru razponov
plačnih razredov, določenih v prilogi II in III uredbe, saj ne spada pod noben tip osebe
javnega prava, ki je določen v omenjenih prilogah, je vlada določila, da se plačni razred
generalnega direktorja oz. predsednika uprave določi kot neposredna uvrstitev v prilogi I
uredbe in sicer v 54. plačni razred. Na podlagi druge alineje tretjega odstavka 5. člena uredbe
pa se člana uprave oziroma programski in poslovni direktor uvrstita za dva plačna razreda
nižje kakor direktor, torej v 52. plačni razred. (Vir: Vlada RS)
GRADNJA OBJEKTOV JAVNE INFRASTRUKTURE V JAVNEM INTERESU
Vlada RS se je seznanila s Poročilom o delu delovne skupine za pripravo pregleda potrebnih
zakonodajnih sprememb za učinkovito zagotavljanje javnega interesa pri gradnji objektov
javne infrastrukture v javnem interesu. Poročilo je namenjeno strokovni podpori
ministrstvom pri realizaciji prednostnih nacionalnih infrastrukturnih projektov ter pripravi
pregleda potrebnih zakonodajnih sprememb, ki bi pospešile realizacijo teh projektov.
Delovna skupina je celovito analizirala pravne podlage za izvedbo postopkov razlastitve
oziroma prisilnega ustanavljanja drugih pravic, potrebnih za gradnjo javne infrastrukture.
Na tej podlagi je oblikovala Predloge za pospešitev in večjo učinkovitost postopkov
razlastitve zaradi gradnje infrastrukture.
Po mnenju delovne skupine se zdi smiselno razlastitev kompleksno urediti v enem samem
predpisu. Poleg izboljšav v ureditvi razlastitve bi k pospešitvi postopkov, povezanih z
gradnjo infrastrukturnih objektov, prispevale tudi naslednje rešitve:
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¾ Za izkazano pravico gradnje, kot podlago za pridobitev gradbenega dovoljenja, se
šteje tudi dokazilo, da je bil začet razlastitveni postopek oziroma postopek za prisilno
ustanovitev druge ustrezne pravice.
¾ Potrebno je določiti vsebino služnosti v javno korist kot ʺkvaziʺ stvarne pravice in
odpraviti vse dvome glede njene vsebine. Služnost naj bo prenosljiva pravica in naj se
ustanovi za nedoločen čas, v korist določene osebe. S tem bi odpravili tudi vse težave
glede načina vpisovanja služnosti v zemljiško knjigo, na kar posebej opozarjajo
sodišča.
¾ V Stvarnopravnem zakoniku naj se izrecno določi možnost, da se lastnik zemljišča in
imetnik stavbene pravice dogovorita, da se lahko obveznost plačila lastnika zemljišča
ob prenehanju kompenzira z obveznostjo plačila nadomestila.
Določiti posebna pravila, ki bi omogočala ureditev pravnih razmerij na že zgrajeni
infrastrukturi. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
VREDNOST KOHEZIJSKE POLITIKE V ČASU KRIZE
Minister, odgovoren za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, dr. Henrik Gjerkeš, je
skupaj z madžarskim kolegom, ministrom Istvanom Vargo, v Budimpešti organiziral
srečanje ministrov pristojnih za regionalno politiko Višegrajske skupine in Slovenije z novim
komisarjem za regionalno politiko g. Johannesom Hahnom. Osrednja tema srečanja je bila
dodana vrednost kohezijske politike v času svetovne ekonomske in finančne krize, predvsem
pa njena vizija za prihodnost. Na srečanju so bili sprejeti zaključki, ki postavljajo kohezijsko
politiko v ospredje prizadevanj za pametno, trajno in vključujočo Evropo 2020. Na srečanju je
bilo izpostavljeno, da kohezijska politika ni namenjena prerazporejanju sredstev temveč
predvsem spodbujanju razvoja širom Evrope. Minister Gjerkeš je komisarju predstavil
izjemen pomen kohezijskih sredstev v Sloveniji, saj ta v letu 2010 predstavljajo 10 odstotkov
pričakovanih prihodkov v državni proračun ter so ključen finančni vir za pospeševanje
razvoja in ustvarjanja novih delovnih mest. Pri tem so se prisotni strinjali, da s posameznimi
sektorskimi politikami, podobno kot to velja na ravni Slovenije, ne bo možno uspešno
spodbuditi razvoja na ravni EU. Kohezijska politika namreč predstavlja platformo, v okviru
katere se usklajujejo včasih tudi konfliktni cilji posameznih razvojnih politik, to pa je možno
le s spodbujanjem razvoja po ozemeljskem načelu. (vir: SVLR, AJ)
NOVIČKE EZD
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Objavljamo novice programa Evropa za državljane (EZD), ki jih pripravlja Informacijska
pisarna EZD.
AKTIVNO EVROPSKO SPOMINJANJE ‐ GRADIVO
Na spletni strani http://www.ezd.si/pomoc/delavnice‐in‐svetovanja/ so objavljena gradiva z
delavnic za prijavo na razpis za akcijo 4: Aktivno evropsko spominjanje (prijavni rok
30. april 2010). Preberite tudi pogosto zastavljena vprašanja (FAQ), kjer so zapisani
odgovori na vprašanja, ki so bila zastavljena na delavnicah in po telefonu. Dostopna so na
spletni strani http://www.ezd.si/faq/. V rubriko pogosto zastavljena vprašanja se bodo nova
vprašanja vnašala sproti, zato priporočamo spremljanje objavljenih odgovorov vsem, ki
načrtujejo prijavo projekta 30. aprila 2010, saj so v njih nekatera pravila podrobneje
pojasnjena ali celo na novo interpretirana (v skladu z najnovejšimi navodili Izvajalske
agencije).
Pravila za izpolnjevanje elektronske prijavnice: Priročnika za izpolnjevanje e‐prijavnice, ki
je dostopen na spletni strani
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/documents/citizenship_eform_2010_user_guide_version2_1
_en.pdf,
testna e‐prijavnica, ki je dostopna na spletni strani
http://eacea.ec.europa.eu/eforms/documents/test_form_en_1.10.pdf.
MEDNARODNI SEMINAR: YOUTH INFORMATION….
MOVIT NA MLADINA, Nacionalna agencija programa Mladi v akciji v sodelovanju z
britansko in norveško Nacionalno agencijo programa Mladi v akciji ter slovenskim in
britanskim Eurodeskom organizira mednarodni seminar »Youth information as a base for
youth participation«, ki je namenjen predstavitvi lokalnih projektov informiranja, ki
spodbujajo participacijo mladih v lokalnem okolju. Seminar je namenjen udeležencem, ki
so vključeni v proces informiranja mladih na lokalni ravni z namenom povečanja
participacije, in sicer predstavnikom občin, aktivnih na področju informiranja mladih; ter
multiplikatorjem informacij za mlade (regionalnim ali lokalnim mladinskim centrom,
klubom, svetom, informacijskim servisom ipd.)
Rok za prijavo je 9. april 2010.
Več informacij je na voljo v razpisu!

15
Tedenske novice SOS / 29.3.‐ 2.4.2010
Št. 13

RAZISKAVA O PROSTOVOLJSTVU V EU
Evropska komisija je izvedla obsežno raziskavo o prostovoljstvu v EU, ki vključuje tudi
poročila za vsako državo članico. Namen raziskave je boljše razumevanje pogojev za
prostovoljsko delo, ugotavljanje stanja na področju prostovoljstva v državah članicah
in trendi razvoja na tem področju. Raziskava bo služila kot podlaga Evropski komisiji pri
določanju obsega in vsebine evropskih iniciativ za spodbujanje prostovoljstva.
Besedilo študije prostovoljnega dela v EU
Besedilo študije prostovoljnega dela v Sloveniji
Več informacij je na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/citizenship/news/news1015_en.htm
ZAVEZANI LOKALNI TRAJNOSTNI ENERGIJI
Evropska mesta so podpisala konvencijo županov, katere namen je preseči
okoljevarstvene cilje, ki jih je EU zastavila za leto 2020, in z izvajanjem akcijskega načrta za
trajnostno energijo zmanjšati emisije CO2 na njihovih ozemljih za najmanj 20 % na področjih
dejavnosti, ki so v njihovih pristojnostih. Mreža evropskih mest je odprta za članstvo, njen
namen pa je zagotavljati podporo mestom, ki so se zavezala k zmanjševanju emisij CO2.
Podpora se kaže v organizaciji mednarodnih konferenc za izmenjavo izkušenj in raznih
delavnic, pa tudi v skupnem nastopanju in lobiranju.
KAŽIPOT ZA DRŽAVLJANE
Kažipot za državljane (angleško Citizens Signpost Service) je storitev EU, v okviru katere
skupina neodvisnih pravnih strokovnjakov ponuja brezplačno individualno svetovanje o
pravicah prebivalcev v EU. Odgovor na svoje vprašanje boste v svojem jeziku prejeli v enem
tednu. Vprašanje lahko zastavite prek spletnega obrazca ali pa pokličete na brezplačno tel.
številko službe EUROPE DIRECT: 00800 6 7 8 9 10 11 in vprašajte po Kažipotu za državljane.
Več o storitvi si lahko preberete na spletni strani:
http://ec.europa.eu/citizensrights/front_end/index_sl.htm
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KAKO SLOVENCI VIDIMO EU
Raziskava javnega mnenja Eurobarometer kaže da sta po mnenju Slovencev
najpomembnejši zadevi, s katerima se Slovenija trenutno sooča, brezposelnost in stanje
gospodarstva. V prihodnosti večina Slovencev pričakuje poslabšanje gospodarskega položaja
v Sloveniji, napovedi glede prihodnjega gospodarskega položaja v Evropi in svetu pa kažejo
na nekoliko več optimizma. Članstvo Slovenije v EU je po mnenju večine dobra stvar,
podpora članstvu pa se je povečala – skoraj dve tretjini Slovencev menita, da je Slovenija s
članstvom v EU pridobila. Po mnenju večine Slovencev ima največji vpliv na njihove
življenjske razmere oblast na nacionalni ravni. Med Slovenci prevladuje mnenje, da naj bi se
odločanje na večjem številu področij preneslo na raven EU, le za nekaj področij pa menijo, da
naj odločitve zanje sprejema slovenska vlada.
Skupno poročilo za EU
MEDNARODNE NOVIČKE
TEKMOVANJE ZA MLADE: KRATEK FILM NA TEMO REVŠČINE

EPP (evropska ljudska stranka Odbora regij) je razpisala tekmovanje, h kateremu
vabijo mlade med 15. In 30. Letom, da posnamejo 60 sekundni film na temo: ʹʹ
Zamislite si živeti v revščini – ali si predstavljate izhod iz nje? Film bo objavljen na
posebni s The European People’s Party trani YouTube page , prav tako pa bo tudi dodan na, za
to priložnost izdan DVD. Razpisana bodo tudi nagrada in sicer izlet v Bruselj, kjer bo
zmagovalni film predstavljen na velikem ekranu. Rok za prijavo je 15. julij 2010.
Kako sodelovati:
1. Posneti je potrebno 60 sekundi film.
2. Registrirati na spletni strani: registration form and upload your film
3. Film naložiti na YouTube page in k ogledu ter oceni filma povabiti prijatelje

Več

informacij:

www.eppcompetition.eu

ali

na

elektronskih

naslovih:

Kathryn.owens@cor.europa.eu; gslaymaker@epp.eu. (AJ)

NOVI JAVNI RAZPIS PROGRESS
Na spletni strani Evropske komisije objavljen novi javni razpis v okviru programa
PROGRESS:
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‐ Javni razpis VP/2010/012: Vzpostavitev 3‐letnega partnerskega sporazuma z nevladnimi
organizacijami na EU‐ravni, na področjih socialne vključenosti, nediskriminacije, enakosti
med spoloma, vključevanja invalidov in zastopanosti Romov. Rok za oddajo ponudb je
28.05.2010.
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=423&langId=en&furtherCalls=yes&callType=2
Vsi razpisi in javna naročila so objavljena na spletni strani Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/employment_social/emplweb/tenders/index_en.cfm
in na spletni strani MDDSZ:
http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/progress/
POMLADNI DAN V EVROPI 2010
Vabljeni vrtci in šole, da se vključijo v dejavnosti projekta Pomladni dan v Evropi 2010 (22.
marec ‐ 1. julij 2010). Učenci in učitelji bodo z bogatim programom dejavnosti, ki temeljijo na
IKT, odkrivali evropske kulture, vrednote in druge evropske teme. Osrednja tema letošnjega
Pomladnega dne v Evropi 2010: državljanstvo in temeljne pravice.
Več na spletnih straneh:
•
•

nacionalna spletna stran
Evropska spletna stran

SCHENGEN PRAZNUJE 15 LET
Schengensko območje pretekli teden praznovalo 15 let, kar je zaživelo in omogočilo
ʺsvobodno Evropoʺ tudi v praksi. Danes schengensko območje obsega 25 držav članic na 4,3
milijona kvadratnih kilometrov, med njimi tudi Slovenijo, in omogoča prosto prehajanje
oseb, blaga in storitev prek notranjih meja na območju. Schengenski sporazum je bil
podpisan 14. junija 1985 v Schengnu. Konec leta 2007 se je pridružila Slovenija, kot zadnja pa
se je območju decembra 2008 še Švica. Od EU članic ni Velike Britanije in Irske, Ciper čaka na
rešitev spora s turškim delom otoka, Bolgarija in Romunija pa še čakata na izpolnitev
pogojev. Osnovni namen schengenskega režima je predvsem prosto gibanje ljudi, storitev in
blaga po celotnem območju članic, brez posebnega nadzora na mejah med državami
članicami. To velja tako na kopenskih kot tudi na morskih in zračnih mejah, torej v
pristaniščih in na letališčih. Pomemben del schengna je tudi enotna vizumska politika, kar
pomeni, da na primer prepoved vstopa v eno državo članico pomeni prepoved vstopa v vse
članice schengna.
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