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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
PRIORITETE SVLR V 1. POLOVICI LETA 2010
Nova državna sekretarka Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko
Duša Trobec Bučan je izpostavila prioritetne teme, kot so pokrajinska zakonodaja,
problematika delitve občin, finančna avtonomnost lokalne samouprave, ukrepi na področju
regionalnega razvoja (predvsem pomoč Posočju), med tem ko je pozornost namenila tudi
področju kohezijske politike, pri čemer bodo še posebno pozorni na transparentnost in
obveščanje javnosti o koriščenju sredstev kohezijske politike. Dodala je še, da si želi boljšega
ter tesnejšega sodelovanja z občinskimi organi, saj bo tako pot do boljših rezultatov in
ustreznih rešitev krajša in lažja.
Novosti ob letošnjih razpisih za sofinanciranje razvojnih projektov v občinah je predstavil dr.
Roman Lavtar, direktor Urada za lokalno samoupravo in regionalni razvoj, ki je članice in
člane predsedstva opozoril, da ne bo več mogoče prijavljati projektov za gradnjo prometne
infrastrukture, saj je kvota okvirnih sredstev že v celoti zapolnjena. Prav tako bodo morali
imeti razpisi obvezno priloženo dovoljenje za poseg v prostor oziroma gradbeno dovoljenje.
Dodatna novost še bo tudi ta, da bo DDV upravičen strošek pri višini investicije. Dr. Lavtar
je tudi izkoristil priložnost, da opozori na nov postopkovni način, po katerem bodo občinski
uradniki zahtevke za sredstva vnašali neposredno v sistem. Tako bo SVLR v tem primeru le
nadzornik.
O aktualnih razpisih je Lavtar povedal, da je potrjen razpis ʹʹRazvoj obmejnih območij s
Hrvaškoʹʹ v okviru operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007‐
2013, kateri zajema 50 slovenskih občin. Do konca januarja pa bodo lahko občine vložile
zahtevke za sofinanciranje razvojnih projektov (5. razpis). Prav tako bo v primeru večletnih
projektov mogoče uveljavljati tiste stroške, ki so v okviru projekta nastali že v lanskem letu.
Ob tem je še dodal, da je skupna uspešnost črpanja sredstev le za 1% manjša kot v letu 2008.
V razpravi so prisotni župani in županja opozorili, da je leto 2010 volilno leto, kar bo
vplivalo na učinkovitost dela, saj bo večino zadanih nalog potrebno opraviti v prvi polovici
leta. Prav tako je bilo slišati, da bodo občine vse težje zagotavljale lastna sredstva za
načrtovane investicije, pri tem pa zadolževanje občine ne pride v poštev.
Lavtar je v repliki opozoril, da morajo občine brezhibno prijaviti projekte in da na SVLR
nimajo namena spreminjat Zakona o financiranju občin, saj menijo, da zakon ni slab, bodo pa
v kratkem naredili analizo o učinkih ali so bili zadani cilji uresničeni. SVLR bo tudi
pripravila nov Zakon o spodbujanju skladnosti regionalnega razvoja, ki bo vseboval nove
instrumente in bo vsebinsko prenovljen. Ob koncu je še dodal, da bo še ta mesec pripravljen
predlog Zakona o lokalni samoupravi, ki bo omejeval pogoje za ustanavljanje občin.
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Predsedstvo SOS je sklenilo, da se v kratkem sestanejo predstavniki Ministrstva za
finance, Ministrstva za okolje in prostor, Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in
regionalno politiko ter predstavniki obeh asociacij z namenom, da se najde pot, ki bi
uskladila medsebojno delo ter vsem olajšala prijave na razpise ter črpanje sredstev
kohezijskega sklada. (AJ)
PROIZVAJAM IN KUPUJEM DOMAČE
Profesor dr. Dušan Radonjič iz Ekonomsko‐poslovne fakultete Maribor in doc. dr. Vesna
Smaka Kincl sta predstavila projekt »Kupujmo domače« ali »Ustvarimo prodajni kanal za
slovenskega kmeta«. Ta projekt je bil delno predstavljen že na prejšnji seji predsedstva,
vendar so bili županje in županji mnenja, da zahteva večjo pozornost, zato so idejni projekt z
delovnim naslovom tokrat podrobneje predstavili. Dejstva, da v Sloveniji 50% hrane
uvozimo, od tega skoraj 70% zelenjave, govorijo zase. S projektom se želi predvsem
vzpostaviti dva prodajna kanala, s poudarkom na pridelkih primarne predelave slovenskih
kmetov. Cilj je skrajšati pot od polja do mize. Predsedstvo SOS je izrazilo podporo
projektu, vendar v zmožnostih samih občin. Članice in člani predsedstva so bili soglasni, da
bodo občine potrebovale pomoč s strani države, saj nimajo takšnih zmožnosti, da bi lahko
same pomagale kmetom v smislu tega projekta. (AJ)
3D JAVNE RAZGRNITVE
Predsedstvo SOS se je seznanilo s projektom Tridimenzionalne javne razgrnitve, ki ga
Skupnost občin Slovenije izvaja s podjetjem XLAB d.o.o. Projekt, katerega namen je olajšati
delo občinam in postopke razgrnitve približati prebivalcem Slovenije, je predstavil Luka
Mulej iz XLABA‐a. Projekt bo omogočil, da bo lahko občan imel kadarkoli vpogled v
prostorske akte občine, prav tako imel možnost podati komentarje, predloge in tako
prispeval k oblikovanju prostorskih aktov. Oblikoval se bo tudi spletni portal, preko
katerega bodo občine lahko med seboj učinkoviteje komunicirale. (AJ)
OČISTIMO SLOVENIJO V ENEM DNEVU
Predstavniki društva Ekologi brez meja so predstavili projekt ʹʹOčistimo Slovenijo v enem
dnevu!ʹʹ, katere namen je spomladi letos organizirati največjo prostovoljno čistilno akcijo v
slovenski zgodovini. Zgodila se bo 17. aprila 2010, k sodelovanju pa bodo povabili vse
slovenske šole, vrtce, fakultete, zavode, okoljske organizacije, vladne in nevladne inštitucije,
kot tudi vse prebivalce Slovenije. Z akcijo se želi zmanjšati količino odpadkov v naravi,
očistiti ulice, sprehajalne poti, mestna središča ter dvigniti osveščenost prebivalcev Slovenije
o problematiki odpadkov. Predsedstvo SOS je sprejelo sklep, da se prostovoljna akcija
podpre in bo o tem obvestilo preostale občine. (AJ)
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PREKRŠKOVNI ORGANI PO OBČINAH
V četrtek 7. januarja 2010 so se predstavniki Komisije za občinsko redarstvo pri SOS sestali s
predstavniki MNZ‐ja ter SVLR‐ja na temo prenosa podatkov iz registra voznikov, katere
občine potrebujejo pri delu s stacionarnimi radarji. Občine potrebujejo navedene podatke iz
registra voznikov pri izdajanju plačilnih nalogov. V skladu z zakonom mora Ministrstvo za
notranje zadeve omogočiti dostop do teh informacij, zaradi česar tudi potrebujejo natančen
seznam o številu prekrškovnih organov, da lahko ustrezno pripravijo aplikacijo.
Iz navedenega razloga vas prosimo, da v priloženi tabeli pregledate podatke za vaš
prekrškovni organ in sporočite morebitne napake. Vljudno vas prosimo, da popravke
sporočite v najkrajšem možnem roku na naslov miha.mohor@skupnostobcin.si.
Tabela
MNOŽIČNO VREDNOTENJE NEPREMIČNIN

V četrtek dne 14. januarja 2010 je na sedežu Geodetske uprave RS (GURS) v Ljubljani
potekal sestanek na temo množičnega vrednotenja nepremičnin v povezavi s podatki o
namenski rabi zemljišč, ki so jih občine pošiljale na GURS. GURS je za vzpostavitev sistema
množičnega vrednotenja nepremičnin in pripis vrednosti zemljišč od večine občin zbrala
podatke o namenski rabi zemljišč in podatke o zemljiščih na katerih je gradnja dejansko
možna. Podrobneje so bili podatki določeni z Uredbo o določitvi posameznih skupin
istovrstnih nepremičnin in o podatkih za pripis vrednosti po podskupinah nepremičnin.
Podrobnejša analiza podatkov je pokazala, da pridobljeni podatki ne omogočajo izračuna
pravilne vrednosti. Nekatere občine, ki so pridobile dodatne informacije, so podatke
pripravile ustrezno, nekatere so posredovale le podatke o namenski rabi, nekatere pa ničesar.
Generalni direktor GURS‐a Aleš Seliškar je priznal, da je bila omenjena uredba ter
predhodna navodila premalo natančna oziroma iz njih ni jasno izhajalo kakšne podatke je
GURS želel od občin pridobiti. Te podatke je za sistem množičnega vrednotenja nepremičnin
nujno potrebno popraviti. Direktor je pojasnil, da je zaželjen rok za posredovanje pravilnih
podatkov o namenski rabi zemljišč s strani občin 31.12.2010. Prav tako bo velik problem
nastal v mesecu aprilu, ko bodo lastnikom poslana obvestila o informativni vrednosti
njihovih nepremičnin, ki bodo v mnogih primerih neustrezna. Predstavniki občin so bili
soglasni, da je podaljšanje roka za posredovanje podatkov nujno potreben.
Glede na to, da je GURS zadolžen na podlagi množičnega vrednotenja ocenit vrednosti
posameznih nepremičnin na ravni države in da je v interesu občin sprejetje davka na
nepremičnine (saj je NUSZ že nekaj časa preživet) so na sestanku bili sprejeti naslednji
sklepi:
1. Analiza o ustreznosti podatkov se bo usklajevala z vsako občino posebej na relaciji z
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GURS.
2. Rok za posredovanje podatkov, ki se bo poizkušal doseči je 31.12.2010.
3. V roku 14 dni se oblikuje delovna skupina, ki bo dokončno oblikovala osnutek navodil za
posredovanje podatkov o namenski rabi s strani občin. (SP)
DELOVNA SKUPINA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO
V petek, 15. januarja 2010 se je v Ljubljani sestala delovna skupina pri SOS za predšolsko
vzgojo in obravnavala Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih. Sekretariat
skupnosti je občinam članicam posredoval s strani Ministrstva za šolstvo in šport prejet
predlog sprememb zakona in te so posredovale kar nekaj pripomb in predlogov, ki jih je na
sestanku v petek obravnavala delovna skupina. Članice in člani delovne skupine so
pripravili stališča in predloge do predlaganih sprememb členov, še posebej ostra in
produktivna razprava pa se je razvnela pri določilu, ki je predvideval sofinanciranje
investicij oz. investicijskega vzdrževanja vrtcev s strani občin, ki niso sedežne občine.
Prisotni so si bili enotni, da je edini smiselni predlog ta, da naj bi ekonomska cena za storitev
vrtca vključevala tudi del investicij in investicijskega vzdrževanja. Prav tako so oblikovali
nov predlog v zvezi s predlogom ministrstva, po katerem bi starši lahko sami iskali in
zagotavljali začasne prostore za izvajanje predšolske vzgoje. Delovna skupina je pripravila
predlog, po katerem bi občine, če same ne bi mogle zagotoviti ustreznih prostorskih
kapacitet pripravile javni poziv za iskanje ustreznih prostorskih kapacitete za izvajanje
predšolske vzgoje. Na ta način bi se odpravile nekatere sporne rešitve v predlogu
ministrstva, prav tako pa bi občine imele večji nadzor nad dogajanjem pri zagotavljanju
dodatnih prostorskih kapacitet. (JV)
PREDLOG SOS PRI IZGRADNJI VRTCEV KONČNO USKLAJEN IN SPREJET
V petek, 15. januarja 2010 je bil na Ministrstvu za šolstvo in šport sestanek, na katerem sta
direktor Direktorata za vrtce in osnovne šole, Boris Černilec in Vida Starič Holobar
predstavila Predlog sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih. Na samem sestanku sta
predstavnika ministrstva predstavila novo, revidirano verzijo zakona, zato so bile nekatere
pripombe in predlogi skupnosti že brezpredmetni, saj je ministrstvo samo ugotovilo
nedomišljenost nekaterih predlogov. V skupnosti smo izjemno zadovoljni z nekaterimi
rešitvami, tako spremenjeni 10.c člen omogoča tudi možnost dogovarjanja med občino in
investitorjem v zvezi z izgradnjo vrtcev, kadar investitor gradi večje stanovanjske soseske.
To pa je ena izmed pomembnih pobud, ki jih je skupnost predstavila že nekaj let nazaj. V
nadaljevanju smo predstavnice skupnosti predstavile stališča in poglede do novega predloga
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sprememb zakona ter dosegle nekatere nove premisleke in premike. V zvezi s predlaganim
28.b členom – pravna razmerja med občinami, pa smo ponovile predlog delovne skupine, naj
cena vključuje tudi del investicijskega vzdrževanja in investicij. Dogovorjene popravke naj bi
še pred nadaljnjo proceduro imeli možnost ponovno pregledati. Zakon pa naj bi bil po
načrtih ministrstva sprejet do junija tega leta. (JV)
PREVOZI ŠOLOOBVEZNIH OTROK
Nekatere občine članice skupnosti (Ajdovščina, Novo Mesto, Celje…) so se obrnile na
sekretariat skupnosti v zvezi z nekaterimi problemskimi zadevami na področju prevozov
otrok v šole. Ker gre za mnogokrat težavno komunikacijo med občinami in Ministrstvom za
šolstvo in šport, občine namreč izjemno težko pridobivajo odgovore na dileme in številna
vprašanja, prav tako pa se pri izvajanju določil zakona, ki določa obveznosti pri izvajanju
prevozov otrok smo se z občinami dogovorili, da bomo v najkrajšem možnem času sklicali
sestanek zainteresiranih občin z namenom iskanja rešitev za odprte dileme pri prevozih
šoloobveznih otrok. Zainteresirane občine vabimo, da se nam pridružite. (JV)
INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA V PRAKSI OBČIN
V pripravi so spremembe Zakona o dostopu do informacij javnega značaja. Zakon k
posredovanju informacij javnega značaja obvezuje tudi lokalne skupnosti, za neupoštevanje
določb zakona pa so predvidene tudi finančne sankcije. Zato je Informacijski pooblaščenec v
sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije organiziral delavnico ʹʹInformacije javnega značaja
v praksi občinʹʹ. Seminar, ki je potekal v petek 15. januarja 2010 je bil izredno dobro obiskan,
zato se na Skupnosti dogovarjamo za nov termin, kateri bo namenjen vsem tistim, kateri se
zdaj zaradi omejenega števila mest niso mogli več prijaviti. Na delavnici so bile predstavljene
glavne problematike vsebinskega področja postopanja z informacijami javnega značaja, s
katerimi se srečujejo občinski uradniki. Številčen obisk predavanj je potrdil dejstvu, da
informacije javnega značaja ne smejo biti zanemarljivo delovno področje v občinah in bi se
morale obravnavati prioritetno. Roki za posredovanje informacij so določeni zelo strogo,
vprašanje je le, koliko se dejansko upoštevajo. Na občinah se dnevno srečujejo z različnimi
zahtevki po informacijah, nemalokrat pa ti privedejo do dileme, v kolikšen obsegu se smejo
te razkriti in pod kakšnimi pogoji. Na seminarju so tako udeleženci dobili odgovore na to,
kaj je informacija javnega značaja, kako poteka postopek, kako ravnati v primeru poslovne
skrivnosti, opozorili so na izjeme ter kako postopati z mediji. Sodeč po interaktivnem
sodelovanju udeležencev s predavatelji, je seminar dosegel, če ne že presegel svoj namen.
Verjamemo, da bo nov termin ponovno polno zaseden. (AJ)
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TURISTIČNA POLITIKA ZA LETO 2010
Iz Ministrstva za gospodarstvo smo prejeli gradivo v medresorsko usklajevanje (pred
uvrstitvijo v postopek sprejema na Vladi RS). Gre za Turistično politiko za leto 2010 z
usmeritvijo za leto 2011 (ki izhaja iz temeljnega strateškega dokumenta za področje razvoja
turizma ‐ Razvojni načrt in usmeritve slovenskega turizma 2007‐2011). V Razvojnem načrtu
in usmeritvah slovenskega turizma so podrobno opredeljene politike, ukrepi, aktivnosti ter
nosilci posameznih ukrepov. Gradivo je Sekretariat SOS poslal vsem občinam članicam ter
Delovni skupini za turizem s pozivom za oddajo predlogov in pripomb do petka, 22.
januarja na e‐naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si. Gradivo in prejete pripombe ter predloge iz
občin bo obravnavala delovna skupina za turizem na seji, ki bo predvidoma 25. januarja
2010. (SK)
AKCIJA NAJ SNEŽAK
Skupnost občin Slovenije je povabila županje in župane k sodelovanju v Akciji »Naj snežak«.
VABILO K SODELOVANJU V AKCIJI NAJ SNEŽAK 2010. Prve fotografije veselih
snežakov iz občin Žirovnica in Kamnik smo že prejeli, da bi ne bili osamljeni na spletu bomo
z objavo še nekoliko počakali na drugo snežno družbo. (SK)
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE

V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Turistična

politika

za

leto

2010

z Pripombe in predloge nam posredujte na

usmeritvami za 2011

sasa.kek@skupnostobcin.si do petka
22.01.2010

Predlog Zakona o umeščanju prometne, Pripombe nam posredujte na
energetske in vodne infrastrukture v prostor

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do petka,
29.01.2010

Pravilnik

o

spremembah

Pravilnika

o Pripombe nam posredujte na

odvzemu osebkov vrst rjavega medveda jasmina@skupnostobcin.si do petka,
(Ursus arctos) in volka (Canis lupus) iz 29.01.2010.
narave.
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Osnutek

Uredbe

dopolnitvah

o

uredbe

spremembah
o

in Pripombe nam posredujte na

dejavnostih, sasa.kek@skupnostobcin.si do ponedeljka,

toplogrednih plinih in napravah, za katere je 18.1.2010
treba pridobiti dovoljenje za izpuščanje
toplogrednih plinov.
Osnutek

Uredbe

o

spremembah

in Pripombe nam posredujte na

dopolnitvah Uredbe o okoljski dajatvi za sinisa.plavsic@skupnostobcin.si do petka,
onesnaževanje

okolja

zaradi

nastajanja 29.1.2010

odpadne embalaže .
Predlog Pravilnika o pridobitvi statusa v Pripombe nam pošljite na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

javnem interesu na področju kulture
Strokovna gradiva:

Strokovno mnenje ZGS za odstrel velikih Predloge nam posredujte na
zveri v letu 2010

jasmina@skupnostobcin.si

POVPRAŠEVANJE OBČIN
RAČUNALNIŠKI PROGRAMI ZA NAMENE VRTCEV
Občina članica SOS prosi za pomoč glede rešitve navedenega problema:
na področju dela predšolske vzgoje je potrebno, da ustanovitelj poda soglasje k
sistemizacijam delovnih mest v vrtcih, ravno tako ustanovitelj sprejema tudi sklep o
določitvi cen programov v vrtcih. Ker je z izračunom cen programov kakor s sistemizacijo
precej dela (predvsem računskega), bi bilo učinkovitejše, da bi za te namene imeli
računalniški program, tako občina kot vrtci. S tem bi delo potekalo hitreje in lažje. V zvezi s
tem občina sprašuje ali morda katera od občin že razpolaga z zgoraj navedenimi
računalniškimi programi. Vljudno prosimo občine članice za odgovor oziroma posredovanje
svojih izkušenj in ravnanj v takšnem primeru!
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NAPOVEDNIK DOGODKOV
19.1. / II. FAZA PROJEKTA INVESTICIJSKE PRILOŽNOSTI V GRAJSKE
OBJEKTE
V torek, 19. januarja 2010 bo skupnost sodelovala na sestanku, ki ga je sklical JAPTI, z
namenom, da skupaj pregledamo delovne rezultate prve faze projekta ter preverimo
možnosti za izvedbo druge faze projekta, katere končni cilj je izgradnja internetnega portala
»»Investment Opportunities in Slovene Castles, Chateaux and Villas«, kjer bi lahko že v
prvem kvartalu leta 2010 ponudili v javno internetno dostopanje okvirno 150 grajskih
objektov, ki so primerni za promocijo in trženje tujih neposrednih investicij v tovrstne
objekte v Sloveniji. Zaradi možnosti povezati zgoraj omenjen projekt z nekaterimi
možnostmi, ki jih ponuja mreža za jugozahodno Evropo NALAS, katere članica je Skupnost
občin Slovenije, bo s strani skupnosti predstavljeno delovanje skupnosti v NALAS‐u.
21.1. / DS ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
V četrtek, 21. januarja 2010 se bo s pričetkom ob 11.00 uri sestala Delovna skupina za zaščito
in reševanje pri SOS. Sestanek bo v prostorih občine Logatec (Tržaška cesta 15, 1370 Logatec).
Prosimo, da svojo udeležbo sporočite na elektronski naslov miha.mohor@skupnostobcin.si
ali na mob. št.: 040 513 133, do ponedeljka 18. januarja 2010.
21.1. / JAVNI POTN. PROMET MED LOK. SKUPNOSTJO IN DRŽAVO
Skupnost občin Slovenije v sodelovanju z Ministrstvom za promet vabi župane, vodje
občinskih/mestnih uprav ter zaposlene na področju GJS, prometa in prostorskega
načrtovanja na lokalni ravni na strokovni posvet »JAVNI POTNIŠKI PROMET MED
LOKALNO SKUPNOSTJO IN DRŽAVO«, ki bo v četrtek, dne 21. januarja 2010, s
pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Emona efekta d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana
(predavalnica H). Posvet je za občine članice brezplačen! Prosimo, da udeležbo potrdite z
izpolnjeno prijavnico, ki se nahaja v priponki spodaj. Več informacij tukaj!
Vabilo

Prijavnica

Informacije za udeležence

22.1. / POSVET – NACION. PROGRAM UKREPOV ZA ROME
Urad Vlade RS za narodnosti vabi na posvet ‐ Predstavitev Predloga nacionalnega programa
ukrepov za Rome za obdobje 2010 ‐ 2015 s poudarkom na ukrepih za izboljšanje bivanjskih
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razmer, ki bo v petek 22. januarja 2010 od 9.00 do 15.30 ure, v dvorani M Hotela, Derčeva
ulica 4, Ljubljana. Namen posveta, na katerega so vabljeni župani in predstavniki občin, kjer
živijo Romi ter predstavniki pristojnih državnih organov in predstavniki romske skupnosti,
je prisotne seznaniti z vsebino programa ter odpreti razpravo o ukrepih izboljšanja
bivanjskih razmer romske skupnosti. Svojo udeležbo potrdite na Uradu Vlade RS za
narodnosti najkasneje do srede, 20. januarja 2010, na elektronski naslov: maja.mamlic@gov.si
in tjasa.plohl@gov.si oziroma gp.un@gov.si .
Vabilo

Osnutek programa

21., 22.1. / USTANOVNI SESTANEK ARLEM‐A
V Barceloni bo konec tedna ustanovni sestanek ARLEM‐a – Euro – Mediteranska Skupščina
regij in občin, katerega sestavlja dvanajst imenovanih predstavnic in predstavnikov Odbora
regij EU. Skupnost občin Slovenije je z aktivno prisotnostjo in dejavnostjo uspelo zagotoviti
mesto v skupini, ki naj bi se aktivno ukvarjala s sodelovanjem občin in regij v
mediteranskem bazenu, še posebej na področju urbanega razvoja, varovanja okolja in morja
ter ohranjanja kulturne in naravne dediščine.

63. SEJA VLADE RS, 14.01.2010
MNENJE K PREDLOGU SPREMEMB ZAKONA O GASILSTVU
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu zakona o dopolnitvah Zakona o gasilstvu, ki ga je
vložila skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko). Mnenje bo vlada poslala v Državni
zbor RS.
O mnenju:
Skupina poslancev (prvopodpisani Jože Tanko) je vložila v postopek predlog zakona o
dopolnitvah Zakona o gasilstvu. Temeljni cilj predloga zakona je po navedbi predlagateljev
natančneje opredeliti status prostovoljnega gasilca in zagotoviti večjo motivacijo za delovanje
v prostovoljnih gasilskih društvih. Z zakonom se bo dodatno spodbujalo tudi delodajalce, da
bodo raje zaposlovali operativne prostovoljne gasilce, in jih opozorilo, da je zaposlovanje
operativnih prostovoljnih gasilcev v primeru nesreč in požarov v podjetju lahko koristno, saj
le‐ti lahko preprečijo obsežne požare in druge nesreče.
S predlaganim zakonom se po mnenju vlade ne prispeva k uresničevanju temeljnega cilja, ki
naj bi ga po navedbah predlagateljev dosegal zakon. Status prostovoljnega gasilca se s
predlaganimi rešitvami ne izboljšuje, še posebej ne v odnosu do delodajalcev, kar pa
predstavlja ključni problem pri delovanju prostovoljnih reševalcev.
Vlada predloga zakona ne podpira, bo pa ustrezne rešitve, ki bodo izboljšale status
prostovoljnih gasilcev, zlasti pa njihovo razmerje do delodajalcev, predlagala pri
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spremembah Zakona o financiranju občin, davčnih in zavarovalniških predpisov ter Zakona
o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. (Vir: Vlada RS)
VLADA O PAKETU ZAKONOV O POKRAJINSKI ZAKONODAJI
Vlada RS je sprejela mnenje k predlogu paketa Zakonov o pokrajinski zakonodaji, ki ga je
Državnemu zboru RS predložila skupina poslancev s prvo podpisanim Jožetom Tankom, in
ga poslala državnemu zboru. Vlada predloga zakona ne podpira. (Vir: Vlada RS)
VLADA PONOVNO O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV RS
Vlada RS je sprejela stališče do sklepa Državnega sveta RS s katerim zahteva, da Državni
zbor RS ponovno odloča o Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o Skladu
kmetijskih zemljišč in gozdov RS.
Vlada meni, da bo z navedenim zakonom, ki ga je državni zbor sprejel 18. decembra 2009,
sklad po opravljenem osnovnem namenu svoje ustanovitve, to je vračilu zemljišč v
denacionalizacijskem postopku, postal učinkovito orodje za izvajanje aktivne kmetijsko‐
zemljiške in gozdarske politike.
Na očitke državnega sveta glede zmanjševanje prihodkov sklada, zaradi česar naj bi postal
proračunski porabnik, vlada odgovarja, da bo na podlagi simulacije učinkov zakona sklad
pri uresničitvi načrtovanega obsega prodaje kmetijskih in stavbnih zemljišč ustvaril dovolj
prihodkov, da bo še naprej lahko izvajal svojo osnovno funkcijo. Zaradi plačila dela
koncesijske dajatve in prenosa zemljišč s sklada na občine finančno stanje sklada ne bo
ogroženo, saj bo še vedno tekoče pozitivno.
Glede mnenja državnih svetnikov, da zakon odpravlja nadzor državnega zbora nad delom
sklada, vlada poudarja, da gre za reševanje vprašanja izvajanja aktivne zemljiške politike in
odpravljanja pomanjkljivosti v zvezi s tem. K izvajanju te politike lahko najbolj pripomore
prav vlada s svojimi izvedbenimi ukrepi. Sklad upravlja z 10 odstotki vseh kmetijskih
zemljišč v upravljanju, zato je njegova dejavna vloga na tem področju pomembna. Toda
mogoča je samo tako, da na izvedbeni ravni vlada lahko usmerja dejavnosti. Predlagana
sprememba je tudi v skladu z načelom delitve oblasti na zakonodajno, izvršilno in sodno.
Vlada je na podlagi Zakona o Vladi RS odgovorna državnemu zboru tudi za izvajanje
zakonov in drugih predpisov ter za celotno delovanje državne uprave. Vloga državnega
zbora pri nadzoru nad delovanjem sklada z novelo zakona ostaja, saj mu mora vlada letno
poročati o dejavnostih in ukrepih tako, kakor je to doslej počel Nadzorni odbor sklada.
Prenos zemljišč s sklada na občine se bo izvajal po že ustaljenih postopkih na podlagi
Zakona o javnih skladih. Zakon ponovno vzpostavlja prvotno merilo neodplačnega prenosa
nezazidanih stavbnih zemljišč na občine v skladu z Zakonom o javnih skladih iz leta 2000
prav na podlagi sklepa državnega zbora iz januarja lani. V juliju 2008 sprejeti Zakon o javnih
skladih je namreč skrčil obseg stavbnih zemljišč, ki jih mora država oziroma v njenem imenu
sklad prenesti na občine. Prenosi nezazidanih stavbnih zemljišč na občine do sprejetja
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novega omenjenega zakona niso bili v celoti opravljeni, zato takšna rešitev urejuje do sedaj
odprto vprašanje enakopravnega obravnavanja vseh občin.
Zakon tudi določa, da bo naloge iz 57. člena odslej izvajal sklad, pri čemer preide nanj
potrebno število delavcev Zavoda za gozdove Slovenije. Pri tem vlada poudarja, da ne gre za
nikakršen prenos javnih nalog, ki jih po zakonu opravlja zavod, temveč izključno za naloge,
ki jih je zavod za plačilo že doslej izvajal za sklad. Rešitev je povsem smiselna tudi z vidika
razmejevanja pristojnosti izvajanja javnih nalog zavoda in upravljanja lastnine, ki jo upravlja
sklad. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

ŠE AKTUALEN RAZPIS °
IZBOR OPERACIJ PREDNOSTNE
OBMOČIJ S HRVAŠKO«

USMERITVE

»RAZVOJ

OBMEJNIH

Predmet razpisa: nepovratna sredstva se dodelijo za sofinanciranje projektov na vsebinskih
področjih prometne, okoljske in ekonomske infrastrukture ob državni meji z Republiko
Hrvaško, s poudarkom na operacijah, s katerimi se rešuje problematika dostopov po
slovenskem ozemlju do bivališč na slovenskem ozemlju, ki je nastala z uvedbo
»schengenskega režima« na meji z Republiko Hrvaško.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.
Upravičeni stroški:
1. stroški izvedbe gradenj (novogradnje, adaptacije, rekonstrukcije, rušitve, izvedba
gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, ipd.);
2. stroški nakupa zemljišč (do 10% vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije);
3. stroški nakupa zgradb;
4. stroški nakupa, dobave in vgradnje opreme, ki je upravičena v okviru namena
vsebine operacije;
5. stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije;
6. stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije;
7. stroški zunanjega urejanja objektov;
8. stroški storitev strokovnega nadzora gradnje;
9. stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji.
Stroški navedeni pod zaporedno številko 2 do 9 so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški
stroškov pod zaporedno številko 1.
Višina sofinanciranja: do 100 % upravičenih stroškov.
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Rok za oddajo: do 5. 2. 2010 do 15. ure. Več info TUKAJ.

ŠE AKTUALEN RAZPIS °
IZBOR
KULTURNIH
PROJEKTOV
MULTIMEDIJSKIH CENTROV

ZA

DELOVANJE

MREŽE

Predmet razpisa: financira se delovanje programa multimedijskih centrov v vseh 12
statističnih regijah Slovenije in delovanje regijskih kulturnih centrov.
Upravičenci: nevladne, neprofitne (kulturne) organizacije s statusom pravne osebe (društva,
ustanove, zavodi in druge nevladne organizacije) oziroma občinski javni zavodi s področja
kulture v Sloveniji ter ostali prijavitelji, ki so podrobneje opredeljeni v javnem razpisu.
Upravičeni stroški: stroški dela ter stroški storitev in materiala, ki se nanašajo na naslednje
kulturne dejavnosti posameznih multimedijskih centrov (investicije v IKT opremo, nakup ali
obnova opreme in prostorov niso upravičeni stroški, razen če so ti neobhodno povezani z
lastno produkcijo konkretnih programskih enot – vendar največ do 30% celotne vrednosti
projekta):
‐ Multimedijski centri:
• dogodki, prireditve, festivali intermedijskih kulturnih projektov;
• svetovanje, poučevanje in izobraževanje na področju novih medijev;
• potni stroški in stroški nastanitev za gostovanja pri izvedbi intermedijskega programa;
• raziskave in razvoj programskih aplikacij, ki podpirajo kreativno uporabo IKT;
• obveščanje in oglaševanje lastne dejavnosti;
• spodbujanje kreativnega dela z IKT;
• oblikovanje in razvoj oblikovalskih izdelkov v okviru novomedijskih projektov;
• multimedijske in internetne podporne dejavnosti novomedijskih dogodkov;
• delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom razvijanja kreativne digitalne kulture;
• neprogramski stroški in oprema, ki so utemeljeno in neobhodno povezani z izvedbo
konkretnih programskih enot (največ do 30% celotne vrednosti programa).
‐ Regijski kulturni centri:
• dogodki, prireditve, festivali, kamor je vključenih čim več kulturnih subjektov iz regije;
• svetovanje, poučevanje, izobraževanje z namenom vzpostavljanja in bogatitve kulturnih
portalov;
• potni stroški in stroški nastanitev za goste, ki pomagajo razvijati portale;
• raziskave in razvoj aplikacij z namenom vzpostavljanja in razvijanja kulturnih portalov;
• obveščanje in oglaševanje v regiji z namenom povečati prepoznavnost in pomen centrov v
regijah z vsemi njihovimi dejavnostmi;
• spodbujanje kreativnega dela z IKT med kulturnimi subjekti v regiji;
• multimedijske in internetne podporne dejavnosti za kulturne subjekte v regijah;
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• delavnice, seminarji, srečanja ipd. z namenom neformalnega izobraževanja, povezovanja in
združevanja kulturnih subjektov v regijah
• neprogramski stroški in oprema, ki so utemeljeno povezani z izvedbo konkretnih
projektnih enot (največ do 30% celotne vrednosti programa).
Višina sofinanciranja: do višine 17.000 EUR. Zaprošena sredstva ne smejo presegati 70%
celotnih prijaviteljevih upravičenih stroškov projekta, neprogramski stroški in stroški
funkcionalne opreme pa ne smejo presegati 30% celotne vrednosti zaprošenih zneskov.
Rok za oddajo: do 22. 1. 2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
POZIV K SODELOVANJU
V okviru predstavitve kandidata za komisarja za notranji trg in storitve Michela Barnierja, ki
je potekala 13. januarja pred Evropskim parlamentom, je predsednik Odbora regij (OR) EU
Luc Van den Brande spomnil na njegovo novo obveznost, da se posvetuje s predstavniki
lokalnih in regionalnih oblasti, ter poudaril, da mora vsak nov predlog EU na področju
storitev spoštovati načeli subsidiarnosti in partnerstva.
ʺLizbonska pogodba je Odboru regij prinesla številne novosti, saj so bile seznamu političnih
področij, o katerih se morajo institucije posvetovati z OR, dodane tudi storitve splošnega
pomena. Ker se te javne in socialne storitve v glavnem opravljajo na lokalni in regionalni
ravni je prav, da se institucije posvetujejo z OR o vsaki predlagani spremembi ureditve teh
storitev na ravni EU. OR bo še posebno pozoren na vprašanje socialnih storitev splošnega
pomena, kot so stanovanja ali pomoč starejšim, ki se zelo pogosto zagotavljajo na lokalni ali
regionalni ravni. Kandidat za komisarja, Michel Barnier je zagotovil polno in odprto
sodelovanje z Odborom regij na področju storitev. (JV)
PODPORA MOČNIM REGIJAM
Predsednik Odbora regij Luc Van den Brande je na parlamentarnem zaslišanju Johannesa
Hahna, kandidata za komisarja za regionalno politiko, 14. januarja v Bruslju predstavil
pričakovanja lokalne in regionalne ravni glede prihodnje pomoči EU regijam. Glede na
polemične razprave o prihodnjem proračunu EU je Van den Brande poudaril, da
predstavniki regionalnih in lokalnih oblasti Evrope izrecno podpirajo nadaljevanje močne
regionalne politike in izvajanje nove Lizbonske pogodbe v partnerstvu. (JV)
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SLOVENIJA PREVZELA PREDSEDOVANJE ICPDR
Slovenija je prevzela predsedovanje Mednarodni komisiji za varstvo reke Donave (ICPDR),
katero se vsako leto izmenjuje med državami pogodbenicami Konvencije o varstvu reke
Donave. Slovenija ga prevzema od Slovaške, leta 2011 pa ga predaja Ukrajini. Njeno
delovanje bo vodil Mitja Bricelj, sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor. Najbolj
pomembna politična odločitev v letošnjem letu bo sprejetje Načrta upravljanja s porečjem
reke Donave, ki pomeni sprejetje sklopa ukrepov za izboljšanje kakovosti vode reke Donave
v obdobju naslednjih petih let. Načrt je velik korak k uresničevanju evropske Okvirne vodne
direktive, ki ima za cilj doseči dobro kakovost voda znotraj EU do leta 2015. Naloga ICPDR
bo zagotoviti trajnostno upravljanje z reko Donavo, pri čemer je upoštevana vloga davčnih
dajatev. Nadaljnji dialog na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni bo ključnega pomena
za vsak napredek na tem področju. (vir: MOP, AJ)
MEDNARODNO LETO BIOTSKE RAZNOVRSTNOSTI
Pobudnica odločitve o leto 2010 kot Mednarodnem letu biotske raznovrstnosti je bila
Brazilija, ena od držav, kjer je bogastvo vrst največje, in hkrati ena od držav, kjer vrste hitro
izginjajo. Slogan mednarodnega leta je: Biotska raznovrstnost je življenje, naše življenje, cilj
aktivnosti v okviru leta pa je povečanje ozaveščenosti svetovne javnosti o pomembnosti
biotske raznovrstnosti za naše življenje. Svojo vlogo v tem letu pa ima tudi Slovenija, saj bo
20. januarja namreč natančno 90 let, odkar je Odsek za varstvo prirode Muzejskega društva
za Slovenijo predložil pokrajinski vladi Spomenico. To je odličen strateški dokument za
področje varstva narave, eden prvih v Evropi. Po skoraj stoletju je še vedno aktualen.
Ministrstvo za okolje in prostor pripravlja vrsto aktivnosti v okviru Mednarodnega leta
biotske raznovrstnosti, prva od njih je vzpostavitev nove spletne strani
www.biotskaraznovrstnost.si Na novi spletni strani je na voljo obilo informacij o biotski
raznovrstnosti, objavljeni so tudi že prvi »zimski« nasveti, kako lahko sami naredite nekaj
koristnega za rastline, živali in njihova domovanja..., ipd. (vir: MOP, AJ)
MINISTER POGAČNIK Z TUJIMI KMETIJSKIMI MINISTRI
Minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano dr. Milan Pogačnik se je udeležil 2.
berlinskega vrha kmetijskih ministrov. Na vrhu so ministri razpravljali o kmetijstvu in
varovanju podnebja ter novih konceptih politike in gospodarstva ter v zvezi s tem sprejeli
skupno izjavo. Minister je na zasedanju poudaril, da je kmetijstvo zaradi neposredne in tesne
odvisnosti od vremena in podnebja med najbolj ranljivimi sektorji, ki jih ekstremni
vremenski dogodki prizadenejo. Slovenija sodi med države z največjo pogostostjo neviht v
Evropi, sooča se s pogostimi poplavami in sušami. Slovenija je sprejela Operativni program
zmanjševanja toplogrednih plinov (TGP), saj je potrebno posebno pozornost pri
zmanjševanju emisij TGP in s tem blaženju podnebnih sprememb. (vir: MKGP)
15
Tedenske novice SOS / 11.1.‐ 15.1.2010
Št. 2

