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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
PROTEST MINISTRU HENRIKU GJERKEŠU
Skupnost občin Slovenije je ministru Henriku Gjerkešu posredovala ODLOČEN PROTEST
proti postopkom in ravnanjem Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno
politiko, v zvezi z izvajanjem Javnega poziva za predložitve vlog za sofinanciranje operacij iz
naslova prednostne usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »Razvoj
regij« Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007‐2013 za
obdobje 2010‐2012. 26.2.2010, ob 15.23 uri, to je zadnji dan 1. roka, so občine prejele obvestilo
SVLR, da postopki priprave in potrjevanja izvedbenih načrtov, kot jih določa Uredba o
dodeljevanju regionalnih spodbud (UL RS, št. 113/09), v nobeni od razvojnih regij, do
26.2.2010 ne bodo zaključeni. Zaradi navedenega vlog do prvega roka za predložitev vlog
občin ni mogoče posredovati. Uredba je bila sprejeta v mesecu decembru 2009, veljati pa je
pričela v januarju 2010. Proti takšnemu načinu komuniciranja in ravnanje strokovnih služb
Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalni razvoj smo ostro nasprotovali, pri ministru
protestirali ter ga pozvali k povratnim informacijam. (JT)
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POBUDA MINISTRU POGAČNIKU, DZ IN DS RS
Občine so na podlagi 29. člena Zakona o divjadi in lovstvu (UL RS, št. 16/04, 120/06‐Odl.US
in 17/08) s strani ministrstva pričele prejemati obvestila o zneskih iz naslova koncesijskih
dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo. Zneski, ki so v dopisih ministrstva za
kmetijstvo in gozdarstvo določeni so neracionalni in nesmiselni, gibljejo pa se v razponu od
1!!! eur do 500 eur glede na posamezno lovsko društvo. Neracionalni in nesmiselni pa je
skupni znesek, ki bi ga naj posamezna občina prejela iz naslova koncesijske dajatve.
Občine bi tako morale za smešno nizke zneske pisati odloke, razpise in programe. Slednje
je pogojeno z dodatnimi delovnimi obveznostmi in s tem stroški, s sprejemi pravilnikov in
programov ter proceduralnimi postopki občinskih uprav, kar pa je v primerjavi z danim
prihodkom iz naslova koncesije nesmiselno in neracionalno. Ker višina sredstev ne
opravičuje vseh postopkov potencialnim prejemnikom, višina sredstev pa je nesmiselna,
je delovna skupina za kmetijstvo Skupnosti občin Slovenije ministru prof.dr. Milanu
Pogačniku predlagala spremembo Zakona o divjadi in lovstvu. Skupnost občin Slovenije je
na predvideno situacijo predstavnike ministrstva opozarjala že v letu 2008. Vse do danes
ministrstvo ni ponudilo konkretne rešitve. Ministrstvo smo zato pozvali, naj nakazila izplačil
polovice zneska celotne koncesijske dajatve občinam do ustrezne rešitve nastale situacije
zadrži. V nasprotnem primeru bomo priča situaciji, kjer bodo občine primorane nakazovati
mizerne zneske za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v svojem lokalnem
okolju (tudi npr. 1 ali 2 EUR!!!) , več kot polovico teh pa bo ministrstvo prisililo k kršitvi
zakonskih določb, saj bo pisanje odlokov in s tem povezanih postopkov kot jih predvideva
Zakon o divjadi in lovstvu zaradi neracionalnosti nerealiziranih. Odbor za kmetijstvo v DZ
RS nam je sporočil, da bo našo pobudo vsebinsko obravnaval v petek, 2. aprila 2010. (JT)
POBUDA

DZ

IN

DS

RS

GLEDE

DELOVANJA

LAS‐OV

IN

ČRPANJA

EVROSPKIH SREDSTEV
Skupnost občin Slovenije je Državnemu zboru RS in Državnemu svetu RS posredovala
zaskrbljenost glede črpanja evropskih sredstev Leader v okviru delovanja Lokalnih
akcijskih skupin (LAS) ter navedenima institucijama iz tega naslova posredovala pobudo.
Že iz leta 2009 izhaja, da MF ne razume dovolj vsebine pristopa LEADER, MKGP pa ni
proučil način izvedbe finančnih tokov med LAS in lokalnimi skupnostmi. Glede na vse
izvedene aktivnosti prihajamo zmeraj do istega rezultata: ministrstvi (to sta MKGP in MF)
prelagata odgovornost ena na drugo, namesto, da bi se na nivoju države uskladili ter
poenotili stališča. Slednje je namreč predpogoj za konstruktivno rešitev nastale
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problemske situacije. V torek, 02.03.2010 se je v prostorih Mestne občine Ljubljana sestala
delovna skupina za kmetijstvo pri Skupnosti občin Slovenije. Srečanja so se udeležili tudi
predstavniki MKGP, predstavniki MF pa so prisotnost srečanja 10 minut pred pričetkom
sestanka opravičili. Ključna opozorila predstavnikom MKGP so poleg že vsega navedenega
bila še opozorila glede preobsežne in dolgotrajne administracije, posledica česar so zamiki v
plačilih. Predstavniki občin Skupnosti občin Slovenije ter LAS‐ov so predstavnike MKGP
opozorili, da bo velik obseg sredstev ob takem ravnanju in vsej birokraciji države ob
poteku obdobja ostal neizkoriščen in nepočrpan, veliko LAS‐ov pa je zaradi neenotnosti
in sistemsko neurejenega sistema že zdaj na robu preživetja.
Na Skupnosti občin Slovenije zastopamo stališče razbremenitve, poenostavitve in pospešitve
sistema LEADER v vseh segmentih delovanja, saj smo ponovno priča preobsežni birokraciji,
ki ima v praksi izjemno neučinkovite in neugodne posledice. Odbor za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano DZ RS nam je sporočil, da bo navedeno problematiko
obravnavalo predvidoma v sredo, 17.03.2010. O kakršnihkoli novostih vas bomo sprotno in
ažurno obveščali. (JT)
POTRDILA O LASTNI KMETIJSKI PROIZVODNJI
Ker vse do danes s strani MKGP nismo prejeli pojasnila glede izdajanja potrdil lastne
kmetijske proizvodnje, smo ministrstvu vprašanje posredovali ponovno. Prejeli smo že
odgovor ministrstva za finance, ki je dostopno na spletni strani SOS. (JT)
SPREMEMBE JAVNO‐NAROČNIŠKE ZAKONODAJE
Državni zbor RS je na svoji seji dne 03.03.2010 le sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah
Zakona o javnem naročanju (ZJN‐2B). Nove spremembe zakona določajo, da naročnikom
pod 20.000 evri (blago in storitve) in 40.000 evrov (gradnje) ne bo potrebno izpeljati postopka
javnega naročanja, temveč bodo za ta naročila vodili le evidenco. Postopek zbiranja ponudb
bo zamenjalo »naročilo male vrednosti«, zato bo posledično za naročila blaga in storitev od
20.000 do 40.000 evrov in naročila gradenj od 40.000 do 80.000 evrov potrebno na Portalu
javnih naročil objaviti obvestilo o naročilu male vrednosti. Nadaljnja sprememba zakona se
nanaša na obveznost opravljanja strokovnega izpita iz javnega naročanja. Zakon določa, da
bo strokovni izpit obvezen samo za tiste zaposlene, ki pri naročniku izvajajo postopke
javnega naročanja nad 40.000 evri (blago in storitve) oziroma nad 80.000 evri (gradnje). Za
izvajanje in odločanje v postopku oddaje naročila male vrednosti opravljanje izpita ne bo
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potrebno. Uvajanje strokovnega izpita pristojni iz ministrstva utemeljujejo s potrebo po
zagotavljanju višje ravni znanja in usposobljenosti izvajalcev postopkov javnega naročanja.
V kolikor vas zanima podrobnejša predstavitev Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o javnem naročanju (ZJN‐2B), vas že ob tej priložnosti vabimo na seminar, ki bo
predvidoma potekal dne 25.03.2010 in na katerem bo, vam dobro znani predavatelj Milan
Železnik, strokovnjak na področju javnih naročil z zanimivim in praktičnim predavanjem
predstavil vse novosti in prepričani smo, zadovoljil še tako zahtevnega poslušatelja.
NA SVLR IN RVK POSLANE POBUDE, OPOZORILA IN PREDLOGI GLEDE
LOKALNIH VOLITEV 2010
Ker vse do danes s strani MKGP nismo prejeli pojasnila glede izdajanja potrdil lastne
kmetijske proizvodnje, smo ministrstvu vprašanje posredovali ponovno. Prejeli smo že
odgovor ministrstva za finance, ki je dostopno na spletni strani SOS. Pripombe, predlogi in
opombe izhajajo iz prakse občinskih uprav v zvezi z izvedbo rednih lokalnih volitev ter smo
jih podali za morebitne spremembe in dopolnila zakonov, to je Zakona o lokalnih volitvah
(UL RS, št. 94/2007‐UPB3, 45/2008) in Zakona o volitvah v Državni zbor (UL RS, št.
109/2006‐UPB1, 54/2007 Odl.US: U‐I‐7/07‐22, Up‐1054/07‐24, 49/2008 Skl.US: U‐I‐272/07‐12)
ter k pisnim navodilom in pojasnilom Republiške volilne komisije za enotno uporabo določb
zakonov, ki se nanašajo na volilne postopke. (JT)
USKLAJEVALNI SESTANEK O POGREBNEM ZAKONU
V ponedeljek, 1. marca 2010 se je delovna skupina SOS za usklajevanje ZPDUP s
pripravljavci iz MG in predstavniki Gospodarske zbornice Slovenije. S predlogi in
pripombami, ki jih je SOS poslal ministrstvu in so se strinjali tako predstavniki MG kot GZS.
Dogovorjeno je bilo, da jih bo ministrstvo v amandmajski obliki vložilo v državnozborsko
proceduro. Pred oddajo amandmajev, se bo delovna skupina po potrebi sestala še enkrat ob
čistopisu. (SK)
EVIDENTIRANJE V POGAJALSKO SKUPINO ZA KOLEKTIVNO POGODBO
V skladu s prehodnimi določbami Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07‐UPB
in 65/08) je treba s kolektivno pogodbo urediti določena področja pravic in obveznosti javnih
uslužbencev v državnih organih in v upravah lokalnih skupnosti. V zvezi s tem nas je MJU
pozvalo, da posredujemo predlog predstavnika SOS, ki ga bodo predlagali v vladno
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pogajalsko skupino. Sekretariat SOS je odprl postopek evidentiranja. Postopek je odprt do
torka, 09.03.2010. (JT)
DS ZA KMETIJSTVO PRI SOS
V torek, 02.03.2010 se je v prostorih MOL sestala delovna skupina za kmetijstvo. Ta je med
drugim obravnavala problematiko financiranja in delovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS).
Srečanja so se udeležili tudi predstavniki MKGP, predstavniki MF pa so udeležbo upravičili
10 minut pred začetkom sestanka. Delovna skupina je sprejela sklepe, na podlagi katerih so
DZ in DS RS bile posredovane pobude (zapisano zgoraj). Članice in člani delovne skupine so
med drugim opozorili tudi na problematiko koncesijskih dajatev za trajnostno upravljanje z
divjadjo. V skladu s sklepom delovne skupine je sekretariat SOS na DZ in DS RS posredoval
pobudo, ministru Pogačniku pa predlagal, naj nakazila izplačil polovice zneska celotne
koncesijske dajatve občinam do ustrezne

rešitve nastale situacije MKGP zadrži. V

nasprotnem primeru bomo priča situaciji, kjer bodo občine primorane nakazovati mizerne
zneske za izvajanje ukrepov varstva in vlaganj v naravne vire v svojem lokalnem okolju
(tudi npr. 1 ali 2 EUR!!!) , več kot polovico teh pa bo ministrstvo prisililo k kršitvi
zakonskih določb, saj bo pisanje odlokov in s tem povezanih postopkov kot jih predvideva
Zakon o divjadi in lovstvu zaradi neracionalnosti nerealiziranih. Delovna skupina je še
obravnavala program 2010, v okviru katerega se je nabralo veliko in svojstvenih problemov
ter nerešenih zadev, s katerimi se bo DS spopadla v letošnjem letu. (JT)
SESTANEK DS OBČINSKIH INŠPEKTORJEV
Včeraj 4. marca se je v Velenju sestala Delovna skupina občinskih inšpektorjev pri Skupnosti
občin Slovenije. Na sestanku so obravnavali osnutek zakona o Javnih cestah. Naveden zakon
je ključen za delo občinskih inšpektorjev, zaradi česar so temo problemu tudi posvetili
primerno pozornosti. Na sestanek so povabili predstavnike Ministrstva za promet, kateri so
prišli članom in članicam predstaviti zakon, nato pa so skupaj s pripravljavci zakona šli skozi
posamezne člene osnutka zakona. Največ pripomb so člani imeli pri izobrazbi inšpektorjev
pristojnih za ceste. Sedaj lahko to opravljajo tudi občinski inšpektorji, po novem, pa bi lahko
delo inšpektorja opravljali inšpektorji z univerzitetno izobrazbo gradbene smeri oz. druge
tehnične smeri. Takšen predlog je za občine nesprejemljiv, saj je prvič takšen kader težko
dobiti in drugič da se sedaj Zakon o javnih cestah postavlja nad Zakon o inšpekcijskem
nadzoru, kateri pa določa samo univerzitetno izobrazbo. Druga pereča točka je predlog, da
se inšpekcijski nadzor izvaja tudi na zasebnih cestah. Do sedaj se je na zasebnih cestah izvajal
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nadzor le v primeru, da je bila ta nevarna in v takšnem primeru je občinski inšpektor cesto
zaprl na priključku na lokalni cesti. Po sedanjem členu bodo občinski inšpektorji večino
svojega dela reševali medsosedske spore. Pripravljavci so se spremembe zakonodaje lotili z
namenom, da bi izboljšali varnost na slovenskih cestah in s tem zmanjšati tveganje
prometnih nesreč, tudi na zasebnih cestah. (MM)
STROKOVNI IZPIT IZ ZUP
V Uradnem listu RS št. 8 z dne 5.2.2010 je bil objavljen Zakon o spremembah in dopolnitvah
zakona o splošnem upravnem postopku (ZUP‐G), ki velja od 20. februarja 2010. Med
ostalimi spremembami je tudi sprememba oziroma dopolnitev 31. člena zakona, in sicer z
novim tretjim odstavkom, ki se glasi: »(3) Strokovni izpit iz upravnega postopka mora oseba
opraviti najkasneje v treh mesecih od sklenitve delovnega razmerja za delovno mesto, kjer je strokovni
izpit iz upravnega postopka določen kot pogoj za zasedbo delovnega mesta.«Pojasnilo je objavljeno
tudi na spletni strani SOS. (JT)
SPREMEMBA UREDBE O SVETLOBNEM ONESNAŽEVANJU
Na spletni strani MOP je objavljeno povabilo k oddaji pripomb in predlogov na Osnutek
Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja. Vabimo da nam pripombe in predloge posredujete do petka, 19.
marca 2010 na e‐naslov sasa@skupnostobcin.si. Po potrebi lahko tudi skličemo usklajevalni
sestanek pristojne komisije za varstvo okolja z ministrstvom, zato članice in člane prosimo,
da sporočite, ali je to potrebno. (SK)
UREDBA O ZELENEM JAVNEM NAROČANJU
Iz Skupnosti občin Slovenije smo na Ministrstvo za finance, Direktorat za javno premoženje,
Sektor za javno‐zasebno partnerstvo in sistem javnega naročanja posredovali nekaj
predlogov, pripomb in razmišljanj k predlogu Uredbe o zelenem javnem naročanju. Med
drugim smo zapisali, da merila za izbor, kot so nižja poraba energije, raba obnovljivih virov
energije, gradbeni proizvodi, ki temeljijo na obnovljivih surovinah, raba deževnice in
odpadne vode, niso natančno merljiva, še posebej, ker predlagatelj kot način preverjanja
predvideva podpisano izjavo projektanta, da bo v projektni dokumentaciji zagotovil, da se
izpolnijo zahteve. Menimo, da so vse to pogoji, ki jih naročnik v svoji razpisni dokumentaciji
poda. Poleg tega pa so to tudi zahteve veljavne zakonodaje za graditev ali zakonodaje, ki je v
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pripravi. Torej morajo projektanti izdelati projektno dokumentacijo v skladu z veljavno
zakonodajo in tehničnimi smernicami za graditev. (SK)
O IGRALNIH POVRŠINAH V VRTCIH ZA DELO
Na prošnjo novinarke Dela smo pripravili izjavo v zvezi z igralnimi površinami v vrtcih. V
izjavi smo med drugim zapisali ‐ da je nujno potrebno, ne samo podaljšati rok
implementacije 68. člena pravilnika, temveč v celoti spremeniti omenjeni pravilnik, saj ta
izjemno draži izgradnje vrtcev in vsakokratne adaptacije vrtcev oz. stavb namenjenih
vrtcem, ob tem pa zmanjšuje možnost staršem, da so njihovi otroci vključeni v vrtec in tako
enakovredni vsem tistim, ki to možnost (torej vključenost v vrtec)imajo. Kot podkrepitev
resnosti položaja v občinah smo predstavili samo nekaj podatkov, za koliko bi se zmanjšala
razpisana mesta v vrtcih, če bodo morale občine upoštevati 68. člen pravilnika ( te številke pa
ne vključujejo povečanega števila rojenih otrok, ki jih bo tudi potrebno vključiti ) ‐ Kranj
(200), Maribor (383), Velenje (275), Radovljica (100), Rogaška Slatina (90), Grosuplje (86),..
Ker vse občine še niso odgovorile na vprašalnik so bili posredovani podatki v samo delni.
Pokazali pa so, da bi pri 40 občinah skupaj umanjkalo več kot 2.500 mest v vrtcih, če bi
občine dosledno upoštevale sedaj še veljavno določilo pravilnika o igralnih površinah. Prve
informacije s strani ministrstva za šolstvo in šport so sicer naravnane v smer spreminjanja
pravilnika, vendar ne skupnost in ne občine še ne razpolagajo z uradnim stališčem
ministrstva. (JV)
PROGRAM MARJETICA
V petek, 26. februarja 2010 je v Mariboru potekala delavnica Prvi koraki pri izvajanju
programa Marjetica: Zagotavljanje večje samooskrbe z lokalno pridelanimi kmetijskimi in
živilskimi proizvodi, v organizaciji projektne skupine pisarne Iva Vajgla. V imenu Skupnosti
občin Slovenije se je delavnice udeležila podpredsednica in županja občine Slovenska
Bistrica Irena Majcen. Delavnice se je udeležilo 123 udeležencev, predstavnikov
zainteresirane javnosti iz cele Slovenije. Celoviti program Marjetica predstavlja dodatni
ekonomski in socialni potencial v tem zelo zapletenem obdobju tako ekonomske krize, kakor
krize osebnih vrednot. Pomagal bi razvijati nov pristop k socialni državi in družbeni
pravičnosti. To je program, ki bi nam lahko spremenil način življenja, stkal pomembne
socialne in ekonomske vezi med različnimi skupinami prebivalcev v državi in marsikomu
pokazal izhod iz socialne in osebnostne krize. Sestavni del zaključkov delavnice so tudi
priporočila

Skupnosti

občin

Slovenije,

v

katerih

izražajo

podporo

izvedbi

multidisciplinarnega programa Marjetica. V skupnosti menimo, da si program Marjetica
prav zaradi svoje vizionarsko naravnanega programa zasluži vso podporo in potrebno
aktivnost saj v naše prostore prinaša novo kvaliteto in tudi nov zagon. Obveščamo vas tudi,
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da je na temo predstavitev programa Marjetica postavljena spletna stran, ki jo najdete na
povezavi www.marjetica.org. Na tem spletnem mestu so opisi programa in nastala gradiva.
Za morebitna vprašanja pa je na voljo tudi elektronski naslov info@marjetica.org . (AJ)

TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE

V delu Vlade RS so naslednji predlogi zakonskih in podzakonskih predpisov:
Nacionalni program ukrepov za Rome za V kolikor imate na program pripombe nam
obdobje 2010 ‐ 2015 ‐ Predlog Nacionalnega jih sporočite na info@skupnostobcin.si
programa ukrepov za Rome za obdobje 2010
‐ 2015
Uredba

o

spremembah

in

dopolnitvah V kolikor imate na program pripombe nam

Uredbe o obveznem organiziranju službe jih sporočite na info@skupnostobcin.si
varovanja ‐ Obvestilo o uskladitvi gradiva št.
1 ‐ Predlog uredbe o spremembah in
dopolnitvah

Uredbe

o

obveznem

organiziranju službe varovanja
Zakon

o

spremembah

in

dopolnitvah Posredujte

nam

svoje

mnenje

na

svoje

mnenje

na

Zakona o javnem naročanju ‐ Predlog info@skupnostobcin.si
uskladitvenih

amandmajev

k

Predlogu

Zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o javnem naročanju
Uredba

o

spremembah

in

dopolnitvah Posredujte

nam

Uredbe o določitvi objektov in okolišev info@skupnostobcin.si
objektov, ki so posebnega pomena za
obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje ‐
Predlog

uredbe

o

spremembah

in

dopolnitvah Uredbe o določitvi objektov in
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okolišev objektov, ki so posebnega pomena
za obrambo, in ukrepih za njihovo varovanje
V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz Vljudno vas prosimo, da nam morebitne
javnih sredstev.

pripombe in stališča posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do
18.3.2010.

Osnutek

Uredbe

o

spremembah

in Predloge in mnenja posredujte do 2. aprila

dopolnitvah uredbe o mejnih vrednostih 2010 na sasa.kek@skupnostobcin.si
svetlobnega onesnaževanja okolja
ÆPredlog zakona o socialno varstvenih Prosimo, da nam morebitne pripombe in
prejemkih

stališča na predloge posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do

Æ kratek povzetek.

18.3.2010.

ÆPredlog zakona o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
ÆPravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev,
ÆRazširitev akcijskega programa za invalide
2007‐2013.
Zakon o pravilih cestnega prometa
Æ pravilniki

Pripombe in mnenja posredujte na:
‐ iz področja občinskih redarskih službÆ do 12.3. 2010
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ do
12.3.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
Pripombe in mnenja posredujte na:

Zakon

o

spremembah

Zakona o javnih cestah

in

dopolnitvah ‐ iz področja občinskih redarskih službÆ do 12.3. 2010
miha.mohor@skupnostobcin.si
‐ iz področja nacion. programa varnosti v CP Æ do
12.3.2010 na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

Morebitna mnenja posredujte čim prej na
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jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

Zakon o voznikih

NAPOVEDNIK DOGODKOV
8.3. / SESTANEK SVLR, MF, MOP, SOS – ČRPANJE EU SREDSTEV
V ponedeljek, 8. marca 2010 se bodo ob 13.00 uri predstavnice in predstavniki Skupnosti
občin Slovenije sestali na Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Sestanka na temo črpanje EU sredstev se bodo udeležili tudi predstavniki Ministrstva za
finance ter Ministrstva za okolje in prostor.
9.3. / DS ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU
V torek, 9. marca 2010 se bo sestala Delovna skupina za izvajanje nacionalnega programa
prometne varnosti v Dravogradu, namen srečanja pa je uskladitev stališč in priprava gradiva
za 16. redno sejo predsedstva glede nove cestno prometne zakonodaje.
9.3. / SESTANEK DS ZA TURIZEM
V torek, 9. marca 2010 ob 10.00 uri bo potekal 3. sestanek Delovne skupine za turizem pri
SOS, v sejni sobi Ministrstva za gospodarstvo, Kotnikova 5 v Ljubljani. Iz Skupnosti občin
Slovenije smo na Direktorat za turizem pri MG posredovali odgovor v zvezi s turistično
politiko, kjer smo med drugim zapisali, da zaradi neupoštevanja predlogov in pripomb
lokalnih skupnosti, ki so brez dvoma pomemben akter na področju turizma ugotavljamo, da
Turistična politika ni usklajena z vsemi akterji. Direktor mag. Marjan Hribar se je odzval na
pobudo, da se ponovno sestane z delovno skupino za turizem glede Turistične politike, z
namenom, da lahko podate podrobnejše obrazložitve k predlogom in pripombam, da bi bile
pravilno razumljene in tudi upoštevane ter zapisane v Turistični politiki.
Predlog dnevnega reda:
1. Usklajevanje turistične politike za leto 2010 z izhodišči za 2011, mag. Marjan Hribar
2. razno
Vljudno vas prosimo, da se sestanka zanesljivo udeležite. Prisotnost ali morebitno odsotnost
pa nam sporočite na telefon 02 234 15 00 ali na elektronski naslov: sasa@skupnostobcin.si.
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9.3. / ZELENA DELOVNA MESTA – KLJUČ IZHODNE STRATEGIJE
Slovenski E‐forum v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, v
okviru projekta Plan B za Slovenijo – Pobuda za trajnostni razvoj v torek, 9. marca 2010, ob
16. uri v Centru Evropa organizira Razvojni forum na temo ʺZelena delovna mesta ‐ ključ
izhodne strategijeʺ. V razmerah gospodarske depresije imamo enkratno priložnost za
nastavitev in dosledno izvrševanje politik prehoda v nizkoogljično družbo, ki so v skladu s
podnebno‐energetskimi obvezami na EU ravni in ki imajo poleg blagodejnih učinkov na
zaposlovanje še druge pozitivne makroekonomske ter razvojne učinke. Služba Vlade
Republike Slovenije za razvoj in evropske zadeve (SVREZ) je januarja 2010 izdelala
dokument z naslovom ʺSlovenska izhodna strategija 2010 – 2013ʺ, ki opredeljuje ključne
politike za proces prilagajanja gospodarstva po krizi. Namen razvojnega foruma je
spodbuditi razpravo o zelenem zaposlitvenem potencialu v Sloveniji in v svetu. Celotno
vabilo s podrobnostmi o dogodku in seznamom govorcev dobite v sekretariatu SOS.
Prijavite se lahko na nina.tome@umanotera.org do ponedeljka, 8. marca. Izvedbo dogodka v
Centru Evropa sta omogočila Urad vlade za komuniciranje in Predstavništvo Evropske
komisije v RS.
10.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Vabimo vas na III. Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo
v sredo, 10. marca 2010, s pričetkom ob 9.00 uri, v hotelu MITRA‐ PTUJ, Prešernova ulica 6.
Ptuj, (Salon Alojzije Strauss).
S posvetom občinam, skupnim občinskim upravam in drugim zainteresiranim ponujamo
priložnost za strokovno izmenjavo mnenj in svojih izkušenj. K sodelovanju smo kot
predavatelje povabili posamezne strokovnjake, predstavnike občin in skupnih občinskih
uprav.
Vljudno vabljeni, da se predavateljem pridružite v razgovoru in izmenjavi mnenj.
Več informacij v vabilu in prijavnici!
10.3. / ZAKONODAJNE NOVOSTI S PODROČJA DELA DOK
Vabimo vas na brezplačen seminar v organizaciji Direktorata za organizacijo in kadre
Ministrstva za javno upravo, na katerem bodo predstavili zakonodajne in sistemske novosti s
svojega delovnega področja:
‐ pripravništvo in usposabljanje pripravnikov
‐ spremembe plačnega sistema v javnem sektorju
‐ priprava in predložitev kadrovskih načrtov
‐ metodologija obračuna in izplačila plač v javnem sektorju
Seminar bo 10. marca 2010 ob 9.00 uri v konferenčni dvorani na Langusovi 4/l, Ljubljana.
Prijavita se lahko do 2 udeleženca iz posamezne občine na elektronski naslov:
gp.mju@gov.si ali na tel. št. 01/478 18 11.
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Več informacij v

VABILU!

11.3. / KOMISIJA ZA ZAKONODAJNA IN PRAVNA VPRAŠANJA

V četrtek, 11. marca 2010 se bo sestala Komisija za zakonodajna in pravna vprašanja
Skupnosti občin Slovenije, ob 12.00 uri v prostorih Mestne občine Velenje. Vabilo se nahaja
spodaj v priponki. V kolikor niste prejeli gradiva, nam le to sporočite na spodaj naveden
elektronski
naslov.
Vljudno
vas
prosimo
za
potrditev
udeležbe
na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. vabilo
11.3. / KOMISIJA ZA SOCIALO IN ZDRAVSTVO
V četrtek, 11.03.2010 se bo v prostorih Mestne občine Velenje s pričetkom ob 12.00 uri sestala
Komisija za zakonodajna in pravna vprašanja SOS. Članice in člane komisije za socialo in
zdravstvo vljudno vabimo k udeležbi k prvi točki dnevnega reda:
Predlagan dnevni red:
1. Predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Predlog zakona se nahaja v priponki.
Vljudno
vas
prosimo,
da
svojo
namero
o
udeležbi
potrdite
na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. V kolikor menite, da je potrebno na komisiji obravnavati
še kakšno vsebinsko problematiko vsebinskega sklopa sociale in zdravstva me o tem prosim
obvestite.
Vabilo
Kratek povzetek
ZUPJS
15.3. / BLAGAJNIŠKO POSLOVANJE, POTNI NALOGI IN BONITETE
Skupnost občin Slovenije vas vabi na strokovni posvet z delavnico: »BLAGAJNIŠKO
POSLOVANJE, POTNI NALOGI IN BONITETE – AKTUALNE NOVOSTI«, ki bo v
ponedeljek, dne 15.03.2010, s pričetkom ob 10.00 uri,v prostorih Emona efekta d.o.o., Stegne
21c, 1000 Ljubljana. Na seminarju vas bomo seznanili z najbolj aktualnimi novostmi
povezanimi z blagajniškim poslovanjem, potnimi nalogi in bonitetami, ki jih bomo
ponazorili s praktičnimi primeri, uporabnimi pri vašem delu.
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Več informacij v prijavnici in programu spodaj in na www.skupnostobcin.si !
Vljudno vabljeni!
VABILO

PRIJAVNICA

ZEMLJEVID

16.3. / 16. SEJA PREDSEDSTVA SOS
Najavljamo 16. redno sejo predsedstva SOS, ki bo 16. marca 2010. Natančen termin in kraj
seje, kot tudi dnevni red vam bomo sporočili v naslednjih dneh.
17.3. / PREDSTAVITEV NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE ZA OBČINE
Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve vas vabimo na delovni posvet z naslovom: PREDSTAVITEV NOVE
SOCIALNE ZAKONODAJE ZA OBČINE. Delovni posvet bo v sredo, 17.03.2010 v prostorih
Emone Efekta d.o.o., Stegne 21c, 1000 Ljubljana.
Vljudno vabljeni!
Vabilo

Prijavnica

18.3. / INFORMATIVNI DAN – ČRPANJE EU SREDSTEV V PRAVOSODJU
Z namenom izboljšanja črpanja EU sredstev Ministrstvo za pravosodje RS v sodelovanju z
Evropsko komisijo organizira informativni dan glede črpanja EU sredstev iz programov na
področju pravosodja, ki bo potekal v Centru Evropa na Dalmatinovi ul. 4 v Ljubljani, dne
18.3.2010 med 9. in 16.uro.
Na informativnem dnevu bosta predstavnika Evropske komisije predstavila programe in
razpise, na katere se lahko prijavijo NEVLADNE ORGANIZACIJE, JAVNE in PRIVATNE
ORGANIZACIJE, UNIVERZE, RAZISKOVALNI INŠTITUTI, NACIONALNE in LOKALNE
OBLASTI, SODIŠČA, DRŽAVNA TOŽILSTVA, MEDNARODNE ORGANIZACIJE ter
OSTALE NEPROFITNE ORGANIZACIJE, ki se ukvarjajo s področji, ki se lahko financirajo iz
programa Temeljne pravice in pravosodje.
V prilogi se nahaja osnutek programa, ki bo objavljen tudi na spletni strani www.mp.gov.si
in h kateremu bodo pravočasno dodana še nekatera gradiva za čim boljše spremljanje
predstavitev na informativnem dnevu.
Možnost postavljanja vprašanj kot tudi tolmačenje v slovenski jezik bosta zagotovljena.
Udeležba na dogodku je brezplačna, prijave pošljite do zapolnitve mest na e‐naslov
eu.mp@gov.si.
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Vljudno vabljeni!

OSNUTEK PROGRAMA

23.3. / TEMELJNO USPOSABLJANJE ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ
Vabimo vas k udeležbi na Temeljnem usposabljanju za trajnostni razvoj. Usposabljanje bo v
sodelovanju Skupnosti občin Slovenije in Andragoškega centra Slovenije, kjer so pripravili
program usposabljanja, izvedeno v drugi polovici marca v obliki štirih delavnic (uvod v
torek, 23.3., terenski del v petek in soboto, 26.‐27.3. in zaključek v torek, 13.4.2010).
Vabljeni ste zlasti tisti, ki se že srečujete s pojmom »trajnost«, »razvoj«, vodje občinskih
uprav, načrtovalci posegov v prostor ter odgovorni za varstvo okolja in družbene dejavnosti.
Usposabljanje je brezplačno, število mest je omejeno, prijavnica je v priponki.
Vljudno vabljeni!
VABILO
PRIJAVNICA
24.3. / DELOVANJE LJUBITELJSKIH KULTURNIH DRUŠTEV
V sredo 24. marca 2010 organiziramo problemsko okroglo mizo z naslovom Delovanje
ljubiteljskih kulturnih društev v občinah / Problemi in nove možnosti. Okrogla miza se bo
odvijala v sklopu naslednjih vsebinskih zadev: Predstavitev Zakona o javnem skladu RS za
kulturne dejavnosti – Nove možnosti za lokalne skupnosti (predstavitev novosti za občine,
naloge občin in javnih skladov, prostorska problematika v občinah), Spremembe in
dopolnitve Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (UL RS, št. 4/2010‐ZUIK)
(predstavitev sprememb in dopolnitev pomembnih za občine, novosti s področja javnih
razpisov in pozivov); Financiranje kulturnih društev iz proračuna lokalnih skupnosti in
proračuna javnega sklada za kulturne dejavnosti; Plačevanje avtorskih pravic SAZAS‐u v
okviru delovanja ljubiteljskih kulturnih društev.
V priponki se nahaja dnevni red, za vsakršne informacije pa se obrnite na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si !
31.3. / VSE O LOKALNIH VOLITVAH 2010!
Županje/župane, direktorice/direktorje občinskih uprav, svetnice/svetnike in ostale
zaposlene v občinskih upravah, ki jih zanima izvedba lokalnih volitev Skupnost občin
Slovenije vabi na seminar z naslovom: VSE O LOKALNIH VOLITVAH 2010! Seminar bo v
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SREDO, 31.03.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v SREBRNI DVORANI zdravilišča Laško v
Laškem.
Program srečanja.
Prijavnice nam posredujte do najkasneje ponedeljka, 29.03.2010 po faxu na 02/234 15 03, po e‐
mailu na metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta
1, 2000 Maribor. Vljudno vabljeni!
VABILO
PRIJAVNICA
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).
Rok za prijavo udeležbe je 15. marec 2010. Udeležba na seminarju je brezplačna.
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.
PRIJAVNICA
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).
71. SEJA VLADE RS, 04.03.2010
ZAKON O ZDRAVSTVENI DEJAVNOSTI
Vlada RS sprejela predlog Zakona o zdravstveni dejavnost, ki ga pošlje Državnemu zboru RS
v obravnavo in sprejem po rednem postopku.
Novi Zakon o zdravstveni dejavnosti (ZZDej) sodi v okvir zdravstvene reforme, sledil mu bo
še Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ) in pomembni
podzakonski akti. Med temi jih je nekaj, ki jih bo narekoval ZZDej in bodo podrobneje
utemeljili njegovo področje, kot so akt, ki bo določil merila za mrežo javne zdravstvene
dejavnosti, akt o delitvi dela med posameznimi ravnmi in vrstami zdravstvenih dejavnosti,
koncesijski akt in nekateri drugi. ZZDej je kot sistemski zakon uvrščen na prvo mesto med
predvidenimi spremembami v predpisih, saj na tem področju vse od osamosvojitve ni bilo
občutnejših in resnejših vsebinskih sprememb.
ZZDej prinaša spremembe v organizacijo in izvajanje zdravstvene dejavnosti, in sicer:
•

•

•
•

zdravstveni dom postaja osrednji nosilec in koordinator celotne javne zdravstvene
dejavnosti na primarni ravni. V primerjavi s sedanjo ureditvijo so tudi določene vse
dejavnosti, ki jih mora zagotoviti zdravstveni dom, pri čemer so koncesionarji lahko le
njegovo dopolnilo v izjemnih primerih, določenih z zakonom;
vzpostavlja možnost skupnega opravljanja posameznih specialnosti (npr. pediatrija,
ginekologija, dežurstva, fizioterapija, laboratorijska dejavnost) s strani zavodov ali
koncesionarjev na primarni in sekundarni ravni, kar je bistveni prispevek
k
racionalizaciji poslovanja;
predvidena je nova tipizacija bolnišnic in njihova organizacija, skladno z merili za
določitev mreže javne zdravstvene dejavnosti, ki bo temeljila na potrebah prebivalstva;
zelo podrobno ureja postopke in pogoje podeljevanja koncesij. To bo možno le, kadar
javni zdravstveni zavod ne bo mogel zadostiti potrebam, ki bodo izhajale iz meril za
določitev mreže javne zdravstvene dejavnosti. Te naj bi se podeljevale na podlagi razpisa
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•

in ne glede na želje posameznikov, kar je v primerjavi s sedanjo neurejenostjo področja
bistvena novost. Postopek bo reguliran in enotno urejen s posebnim aktom ministra. S
tem bodo tudi določene obveznosti koncesionarjev, da se vključujejo v izvajanje javne
dejavnosti na posameznem območju in da svoj redni delovni čas namenijo le izvajanju
tega programa;
predviden je nov model upravljanja z javnimi zdravstvenimi zavodi, po katerem vodstva
dobijo večja pooblastila in odgovornosti za uresničevanje javnega interesa in javne
dejavnosti. Nadzorovali jih bodo nadzorni sveti, oboje pa ustanovitelji. Gre za novost v
sistemu, ki lahko prispeva k racionalizaciji in dvigu kakovosti v delu javnih zdravstvenih
zavodov;
v javnih zdravstvenih zavodih se uvajajo strokovni sveti, katerih naloga bo skrb za
strokovnost ter pomoč vodstvu pri vodenju in upravljanju zavodov. Ti sveti doslej niso
bili nikjer pravno urejeni ali predvideni;
zakon določa, kdaj in kje se lahko opravlja zasebna zdravstvena dejavnost, kar velja tudi
za javne zdravstvene zavode in koncesionarje. Določa tudi pogoje za opravljanje takšne
dejavnosti in vzpostavlja red na tem področju. Tudi ko bo javni zavod izpolnil pogoje za
opravljanje zasebne dejavnosti, bo prihodek iz te dejavnosti prihodek zavoda in ne
posameznega zdravstvenega delavca, hkrati pa bodo morali biti javno objavljeni vsi
podatki (poimensko) o izvajalcih te dejavnosti, času opravljanja dejavnosti, cenah itd.
Osnutek zahteva tudi ločeno vodenje prihodkov in stroškov iz javne in zasebne
dejavnosti ter določa, da se vsi presežki iz obeh dejavnosti namenijo izključno za razvoj
javne dejavnosti;
na novo uvaja sistem spremljanja kakovosti zdravstvenih storitev in objavljanja
rezultatov pri vsakem izvajalcu na spletnih straneh. Ustanavlja se Agencija za kakovost,
ki bo skrbela za uvajanje ustreznih standardov, njihovo uresničevanje in akreditacijo
izvajalcem, ki bodo uresničili predvidene standarde in kazalnike;
odpravlja obvezno članstvo v zbornicah in nov način podeljevanja javnih pooblastil;

•

predvideva nov in poostren nadzor v obliki posebnega nadzora ministrstva za zdravje in

•

•

•

•

s strani Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije. (Vir: Vlada RS)
IZVRŠEVANJE PRORAČUNOV 2010 IN 2011
Vlada RS je sprejela Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov
Republike Slovenije za leti 2010 in 2011. Zakon o izvrševanju proračuna Republike Slovenije
za leti 2010 in 2011 je Državni zbor Republike Slovenije sprejel skupaj z obema proračunoma.
Osnovni cilj Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o izvrševanju proračunov za leti
2010 in 2011 je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje
sprejetega proračuna. Predlog zakona ne uzakonja posebnih načel ali temeljnih proračunskih
principov, saj so ta opredeljena v Zakonu o javnih financah. Tem načelom predlog zakona
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tudi sledi, prav tako pa sledi tudi ostali ureditvi, kot jo postavlja ZJF. Predlagani zakon
vsebuje zgolj vsebine in druge elemente, ki jih določa ali predvideva ZJF.
Predlagani zakon določa plačilne roke tudi za posredne proračunske uporabnike, cilj takšne
ureditve pa je, da država v največji možni meri omeji finančno nedisciplino na tistih
področjih, ki se financirajo neposredno iz proračunov.
Ker se je zaradi uveljavitve SRS 35, ki ne dopuščajo več možnosti računovodskega
izkazovanja sredstev v upravljanju, morala prenesti javna infrastruktura iz poslovnih knjig
javnih podjetij v poslovne knjige občin, obstaja velika možnost prekoračitve največjega
dovoljenega obsega možnega zadolževanja občin. Glede na to, da je smotrno javno
gospodarsko infrastrukturo ohranjati v lasti občin, se s predlagano ureditvijo občinam za te
namene določa pravna podlaga za prekoračitev zakonsko določenega obsega možnega
zadolževanja, saj se s prenosom infrastrukture posledično prenaša tudi tisti dolgovi, ki so
nastali javnemu podjetju zaradi pridobitve te javne infrastrukture. (Vir: Vlada RS)
UKREPI KMETIJSKE POLITIKE 2010
Vlada RS je izdala Uredbo o izvedbi ukrepov kmetijske politike za leto 2010. Uredba določa
natančnejše postopke v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom
(IAKS) in podrobna pravila v zvezi z navzkrižno skladnostjo. Vključuje prilagoditve novim
predpisom, ki določajo ukrepe kmetijske politike, določa postopke kontrol za posebne
podpore ter nekaj manjših sprememb in vsebinskih novosti v postopku oddaje zbirne vloge.
Uredba IAKS določa enotno ureditev postopkov za uveljavljanje neposrednih plačil (shemo
enotnega plačila, posebne premije za bike in vole, posebne podpore, pomoč za stročnice,
podpora za pridelavo lupinarjev), plačil za ukrepe osi 2 Programa razvoja podeželja (PRP)
RS za obdobje 2007‐2013 (kmetijsko‐okoljska plačila – KOP in izravnalna plačila za območja z
omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost – OMD), plačil za kmetijsko‐okoljske ukrepe iz
PRP za RS 2004–2006 (SKOP). IAKS se smiselno uporablja tudi za uveljavljanje ukrepov 1., 3.
in 4. osi PRP 2007–2013, podpor za prestrukturiranja vinogradniških površin in podpor za
izkrčitev vinogradov, vračila neupravičenih plačil zneskov za pomoči Skupnosti za oskrbo
otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter
proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah, ukrepe kmetijske politike
iz predpisa, ki ureja finančne pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki se
nanašajo na posamezna kmetijska gospodarstva, državne pomoči s področja kmetijstva ter
za uveljavljanje drugih ukrepov kmetijske politike, ki se nanašajo na posamezno kmetijsko
gospodarstvo.
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Zbirna vloga se letos vlaga od 8. marca do 15. maja 2010 – vlaga se elektronsko z uporabo
varnega elektronskega podpisa. Spremembe zbirne vloge so možne do vključno 31. maja
2010. Zbirno vlogo je mogoče vložiti tudi v zamudnem roku to je od 1. do 9. junija, vendar so
v tem primeri zneski pomoči znižani za 1% za vsak delovni dan zamude. (Vir: Vlada RS)
NAPREDOVANJE URADNIKOV V NAZIVE
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o napredovanju
uradnikov v nazive.
Vlada je v smeri novih predlaganih ukrepov za zmanjšanje javno finančnega primanjkljaja,
na 30. redni seji dne 4.6.2009 sprejela sklep, s katerim je Ministrstvu za javno upravo med
drugim naložila pripravo spremembe uredbe, ki ureja napredovanje uradnikov v nazive, in
sicer z namenom zaostritve pogojev za napredovanje v naziv prve stopnje. Sprejeta uredba
tako zaostruje pogoje za napredovanje v naziv »višji sekretar«, ki kot naziv prve stopnje
predstavlja najvišji uradniški naziv. V skladu s sprejeto spremembo uredbe uradnik lahko
napreduje v naziv »višji sekretar«, ko v nazivu iste stopnje doseže sedemkrat oceno odlično.
Taka ureditev pomeni dodatno zaostritev pogojev za napredovanje v najvišji uradniški
naziv, saj se po veljavni ureditvi za napredovanje v naziv prve stopnje zahteva pet odličnih
ocen ali šest ocen najmanj zelo dobro.
Uradniški naziv »višji sekretar« je najvišji naziv v uradniški karieri, uradnik pa v tem nazivu
opravlja najpomembnejše in najzahtevnejše naloge, zato je določitev strožjih pogojev za
napredovanje upravičena. (Vir: Vlada RS)
OKOLJSKA DAJATEV – ODPADNA EMBALAŽA
Vlada RS je sprejela Uredbo o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže, ki se objavi v Uradnem listu RS.
Veljavna Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne
embalaže na podlagi Zakona o varstvu okolja določa obveznost plačevanja okoljske dajatve
za onesnaževanje okolja, ki je posledica nastajanja odpadne embalaže, osnovo za obračun
okoljske dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve, plačnike okoljske
dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in plačevanja.
S predlogom Uredbe o spremembi in dopolnitvi Uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje
okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže se uvaja spremenjena, ki vsebuje novi obrazec za
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obračun okoljske dajatve zaradi nastajanja odpadne embalaže. Obrazec se dopolnjuje tako,
da bodo morali zavezanci navesti tudi podatke o načinu zagotavljanja ravnanja z odpadno
embalažo. Zavezanci bodo morali poročati tudi o tem, v okviru katere družbe za ravnanje z
odpadno embalažo zagotavljajo svoje obveznosti oziroma ali te obveznosti zagotavljajo
samostojno. Skladno z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo so zahtevani
podatki nujno potrebni za natančno in pravočasno določanje deležev, ki jih imajo
posamezne družbe za ravnanje z odpadno embalažo. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
POZIV ZA SOFINANCIRANJE TRANSNACIONALNIH PROJEKTOV
Ministrstvo za pravosodje vse zainteresirane in potencialne prijavitelje obvešča o pozivu
Evropske komisije glede sofinanciranje delovanja nevladnih organizacij v okviru programa
Temeljne pravice in državljanstvo. Poziv je objavljen na spletnih straneh Evropske komisije:
http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/doc/ag_call_2010_en.pdf več informacij v
zvezi s programom Temeljne pravice in državljanstvo pa si lahko ogledate na spletni
povezavi: http://ec.europa.eu/justice_home/funding/rights/funding_rights_en.htm.
Prioritete programa ʺTemeljne pravice in državljanstvoʺ so zaščita otrokovih pravic; boj
proti rasizmu, ksenofobiji, antisemitizmu, homofobiji; aktivna udeležba v demokratičnem
življenju EU; izobraževanje in povezovanje pravnih poklicev in praktikov ter zaščita osebnih
podatkov in pravic zasebnosti.
Rok za prijavo je 29. 4. 2010. V primeru prijave priporočajo (predhodno) seznanitev na e‐
naslov: eu.mp@gov.si . (AJ)
POSLOVNE E‐NOVICE IZ IZRAELA
Obveščamo vas, da je izšla marčna številka ʺposlovnih eNovic iz Izraelaʺ. eNovice so
objavljene na spletni strani veleposlaništva na naslovu:
http://telaviv.veleposlanistvo.si/fileadmin/user_upload/dkp_46_vta/pdf/2010/2010_03_01_Po
slovne_eNovice_‐_Marec_2010.pdf. Vabljeni k branju!
IGRA TRANSALPIN
Stalni sekretariat Alpske konvencije je v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor v
Mariboru predstavil simulacijsko igro o prometu v Alpah. Namen igre Transalpin je
spoznavanje alpske prometne problematike, medsebojnih vplivov prometa, gospodarstva in
turizma ter njihovega vpliva na alpsko okolje. Igralci lahko sami posegajo v razvoj prometa
in eksperimentirajo z različnimi ukrepi, kot sta npr. prepoved vožnje v nočnem času ali
uvedba tranzitne borze, in tako neposredno spoznajo, kakšne so posledice določenih
ukrepov na prometu in stanju okolja v določeni regiji. Igro, ki velja za odličen učni
pripomoček za višje razrede, so na na pobudo Stalnega sekretariata Alpske konvencije
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pripravili profesionalni razvijalci iger v sodelovanju s šolami s Tirolske, Južne Tirolske in
švicarskega kantona Uri. Protokol o izvajanju Alpske konvencije na področju prometa je
namreč eden od najpomembnejših temeljev Alpske konvencije. Več informacij o igri
Transalpin najdete na spletni strani www.mop.gov.si in www.alpconv.org. (vir: MOP, AJ)
ODBOR ZA PREVERJANJE ALPSKE KONVENCIJE
V Zrečah je v četrtek 4. marca potekala 13. seja Odbora za preverjanje Alpske konvencije, v
katerem so zastopane vse pogodbenice, v njem pa sodelujejo tudi opazovalci. Na seji so
predstavniki razpravljali predvsem o poročilo Odbora za naslednjo Alpsko konferenco, ki bo
marca 2011 potekala kot zaključek slovenskega predsedovanja Alpski konvenciji. Poročilo je
bilo pripravljeno na podlagi poročil pogodbenic, ki so jih le‐te oddale konec minulega leta.
Nacionalna poročila so v okviru Alpske konvencije predpisana in jih morajo pogodbenice
oddati vsake štiri leta. V njih poročajo o izvajanju Alpske konvencije in njenih protokolov na
nacionalni ravni. Naslednja seja, na kateri naj bi bilo sprejeto poročilo Odbora za preverjanje
za ministrsko konferenco, bo septembra letos. (vir: MOP, AJ)
ŽE ŠTIRJE ZAŠČITENI SLOVENSKI PROIZVODI V EU
EK je v Uradnem listu EU objavila uredbo o registraciji Belokranjske pogače kot zajamčene
tradicionalne posebnosti. To pomeni, da je zaščitena receptura in tradicionalni način
priprave, proizvodnja pa geografsko ni omejena. Belokranjska pogača se s to zaščito
pridružuje trem slovenskim proizvodom, registriranim na evropskem nivoju, Idrijskim
žlikrofom in Prekmurski gibanici, registriranima kot zajamčena tradicionalna posebnost in
Ekstra deviškemu oljčnemu olju Slovenske Istre, ki je registrirano kot zaščitena označba
porekla. Registracija proizvoda pri Evropski komisiji pomeni, da je ime proizvoda na
celotnem območju EU zaščiteno pred potvorbami, zlorabami, posnemanjem in drugimi
praksami, ki potrošnika lahko zavajajo glede resničnega porekla proizvoda. V UL EU so bile
do sedaj objavljene še vloge za »Štajersko prekmursko bučno olje«, »Kraški pršut« in
»Prleško tünko«, vse z zaščiteno geografsko označbo. V Sloveniji je trenutno zaščitenih 38
kmetijskih pridelkov in živil, od tega je 19 certificiranih. (vir: MKGP, AJ)

MEDNARODNE NOVIČKE
2. SEJA KOMISIJE CIVEX
Na drugem srečanju komisije Civex Odbora regij sta bila obravnavana tudi osnutka mnenja
o strategiji širitve EU za države kandidatke ter potencialne države kandidatke. V osnutku
mnenja o usposobljenosti za članstvo držav kandidatk je poročevalec Georgios
PAPASTERGIOU, prefekt Pieria (Grčija / EPP) kritično ocenil sodelovanje nacionalnih držav
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z lokalnimi in regionalnimi oblastmi pri pripravah na članstvo v EU. V primeru Turčije je
ugotaljal ʺnezadovoljstvo s popolnim pomanjkanjem napredka pri prenosu pooblastil na
lokalne vladeʺ, medtem ko je poudarila, ʺnizko raven, na kateri je zastalo prilagajanje
pravnega reda na področju regionalne politike in usklajevanja strukturnih instrumentov.
Prav tako je bil kritičen do dejstva, da ni bila izpeljana strategija decentralizacije na
Hrvaškem Največ amandmajev je bilo vloženo v primeru Makedonije, saj so članice in člani
komisije v marsičem drugače ocenjevali makedonsko situacijo kot sam poročevalec. Na
sestanku so govorili še o sosedski politiki, predsednik komisije Luc Van den Brande je
poudaril pomen ustanovitve ARLEMA in pozval članic ein člane k aktivnemu sodelovanju.
(JV)
ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE
Evropska komisija vabi podjetnike, da sodelujejo v programu izmenjav Evropske unije
ʺErasmus za mlade podjetnikeʺ. Program izmenjav, ki traja od enega do šestih mesecev, nudi
priložnost, da se novi podjetniki pri izkušenih podjetnikih v drugi državi članici EU naučijo
upravljati malo ali srednje veliko podjetje ter se seznanijo s poslovnim okoljem te države, pri
čemer se med nove podjetnike uvrščajo podjetniki, ki resno načrtujejo ustanovitev lastnega
podjetja ali pa so že ustanovili lastno podjetje v zadnjih treh letih. Izkušeni podjetniki pa
morajo biti lastniki ali upravljavci malega ali srednje velikega podjetja v EU. Od februarja
2009, ko je program začel delovati, je bilo zaključenih že več kot 50 podjetniških izmenjav,
trenutno jih poteka 100, odprtih pa je še 1800 vlog. Dodatne informacije o programu, pogojih
in

načinu

prijave:

http://www.erasmus‐entrepreneurs.eu/index.php?lan=sl

Primeri dobre prakse: http://www.erasmus‐entrepreneurs.eu/page.php?cid=09
EVROPSKA STRATEGIJA 20‐20‐20
Težko pričakovana gospodarska strategija Evropa 2020, ki jo je Evropska komisija pripravila
v času najdaljše in najtežje gospodarske krize EU, kaže, da Evropsko unijo čakajo veliki
izzivi. Gospodarska kriza je razkrila težave evropskega gospodarstva, ki je bilo že prej pod
pritiskom zaradi globalizacije, omejenih virov in staranja prebivalstva. Komisija meni, da
lahko EU te težave premaga, če se preoblikuje v okolju prijaznejši in inovativnejši trg z
močno socialno dimenzijo.
Temelji strategije so nizkoogljično gospodarstvo, naložbe v razvoj novih proizvodov, rast
digitalnih tehnologij ter posodobitev sistemov izobraževanja in usposabljanja. V strategiji je
opredeljenih pet merljivih ciljev, med njimi povečanje stopnje zaposlenosti na vsaj 75 % (zdaj
69 %) ter dvig deleža naložb v raziskave in razvoj na 3 % bruto domačega proizvoda. EU
zaenkrat raziskavam in razvoju namenja samo 2 % BDP, precej manj kot ZDA in Japonska.
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Načrt ohranja tudi cilj EU s področja boja proti podnebnim spremembam, t.i. cilj „20/20/20“,
ki velja za enega ambicioznejših na svetu, ter dodaja cilj zmanjševanja revščine za 25 %, s
čimer bi se revščine rešilo 20 milijonov ljudi. (vir: EK, MM)
SESTANEK KOMISIJE ENVE IN OKROGLA MIZA
Komisija ENVE je med drugim obravnavala Osnutek mnenja o poročilu o izvajanju in
učinkovitosti presoje vplivov na okolje (EIA), COM (2009) in končno poročilo o izvajanju in
učinkovitosti strateške okoljske presoje (SEA). Prav tako pa so članice in člani komisije
obravnavali še Mnenje o BDP in pozneje ‐ Merjenje napredka pri spreminjajočem se svetu. V
popoldanskih urah pa so se članice in člani udeležili še okrogle mize – Prihodnji koraki
evropske okoljske politike, ki so se je udeležili, komisar za okolje, dr. Janez Potočnik,
Jo Leinen, poslanec Evropskega parlamenta, predsednik odbora Evropskega parlamenta za
okolje, javno zdravje in varnost hrane, John Hontelez, generalni sekretar Evropski urad za
okolje (NVO). (JV)
DRUGI SESTANEK KOMISIJE EDUC
Na svojem drugem sestanku se je v Bruslju sestala tudi komisija EDUC, ki je ob obravnavi
delovnega programa za leto 2010 obravnavala tudi Osnutek mnenja o preoblikovanju
digitalnih dividend v socialne koristi in gospodarsko rast ter javno zasebno partnerstvo v
prihodnosti interneta. Pa tudi osnutek mnenja k dokumentu ‐ Nanoznanosti in
nanotehnologije: Akcijski načrt za Evropo 2005‐2009; Drugo poročilo o izvajanju 2007‐2009.
EK ZA ENAKOST MED SPOLOMA
Pred mednarodnim dnevom žensk se je Komisija z Listino žensk močneje in izraziteje
zavzela za enakost med ženskami in moškimi. V tej politični izjavi je določenih pet ključnih
področij ukrepanja. Komisiji ta listina tudi nalaga dolžnost, naj v naslednjih petih letih
vključuje vidik enakosti med spoloma v vse svoje politike ter hkrati sprejema posebne
ukrepe za spodbujanje enakosti (glej tudi IP/10/236 in MEMO/10/65).Listina je zlasti odziv na
zahtevo Evropskega parlamenta, naj se v boju proti nasilju odločneje ukrepa. „Odgovorna
sem za vzpostavitev celovitega in učinkovitega političnega okvira za preprečevanje nasilja na
podlagi spola. In na to sem še posebej ponosna. Z nasiljem na podlagi spola se namreč kršijo
temeljne pravice, zlasti človekovo dostojanstvo, pravica do življenja in pravica do osebne
integritete. Zagotovila bom, da bodo v to strategijo vključeni strogi ukrepi za izkoreninjenje
pohabljanja ženskih spolnih organov,“ je izjavila Viviane Reding, komisarka za pravosodje,
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temeljne pravice in državljanstvo ter podpredsednica Evropske komisije. (vir: obvestila za
medije EU, JV)
ZMANJŠATI RAZLIKO V PLAČILU MED SPOLOMA
Evropska komisija namerava izvesti vrsto ukrepov, s katerimi naj bi znatno zmanjšali razliko
v plačilu med moškimi in ženskami v naslednjih petih letih. Povprečna razlika v plačilu med
spoloma v Evropski uniji namreč trenutno znaša 18 %. Za zmanjšanje tega razkoraka
namerava Komisija ozaveščati delodajalce, spodbujati pobude za uveljavljanje enakosti
spolov in podpirati razvoj orodij za merjenje razlike v plačilu med spoloma, lahko pa se
sprejmejo tudi novi pravni akti. Komisija se namerava posvetovati z evropskimi socialnimi
partnerji in preučiti, kakšen učinek bi imele različne možnosti, kot so strožje sankcije,
zagotavljanje preglednosti plačil in redno poročanje o razliki v plačilu med spoloma.
Objavljena objavljena raziskava Eurobarometra kaže, da več kot 80 % Evropejcev podpira
nujen odziv na to vprašanje. Več na MEMO/10/65. (Vir: obvestila za javnost EU, JV)
OŽIVLJANJE GOSPODARSTVA
Evropska komisija je izbrala 43 večjih energetskih projektov, ki bodo pomembno prispevali k
oživitvi gospodarstva v EU, obenem pa z vzpostavljanjem čezmejne infrastrukture povečali
varnost oskrbe z energijo. Z današnjim sklepom je Komisija 31 projektom za plin in 12 za
električno energijo dodelila 2,3 milijarde EUR. To je drugi sklep o financiranju v okviru
načrta za oživitev gospodarstva, ki znaša skoraj 4 milijarde evrov, in predstavlja doslej
največjo vsoto, ki jo je EU namenila za energetsko infrastrukturo. Izbrani projekti s področij
električne in plinske infrastrukture odražajo prednostne naloge EU v zvezi z energijo. Med te
naloge spadajo boljša medsebojna povezanost vseh članic EU in zmanjšanje izoliranosti
oddaljenejših območij, kot so tri baltske države, Irska in Malta. S podpiranjem projektov
dvosmernega toka v 9 državah članicah ter projektov Nabucco in Galsi za zagotavljanje
raznovrstnih virov uvoza plina izbrani projekti tudi potrjujejo potrebo po večji varnosti
oskrbe s plinom. (Vir: Objave za javnost EU, JV)
EU PILOT
Evropska komisija je predstavila svoje prvo poročilo o oceni delovanja sistema „EU Pilot“ –
metode, uvedene za učinkovitejšo pomoč državljankam in državljanom ter podjetjem v
zvezi z uporabo prava EU. Iz poročila je razvidno, da si Komisija in 15 držav članic,
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vključenih v sistem, prizadevajo povečati medsebojno sodelovanje, da bi zmanjšale število
uradnih postopkov za ugotavljanje kršitev ter državljanom in podjetjem zagotovile hitrejše
rezultate. Komisija je na podlagi prvih 22 mesecev uporabe sistema „EU pilot“ oblikovala
več ugotovitev. Učinkovitost – Komisija ima dolgoletno prakso, da naveže stike z organi
držav članic, kadar potrebuje informacije, išče rešitve težav ali zahteva odpravo kršitev. S
tem brez postopkov za ugotavljanje kršitev – ali pozneje v okviru teh postopkov – hitreje
doseže rezultate. Projekt že pozitivno prispeva k sodelovanju med Komisijo in sodelujočimi
državami članicami, ki so se v večini primerov odzvale v desetih tednih. Sodelovanje –
Pomemben dosežek sistema „EU Pilot“ je vzpostavitev dejavne mreže kontaktnih točk. S tem
se krepi nadzor, ki ga ima uprava nad postopki poizvedb in pritožb, ter povečuje
usklajevanje in sodelovanje med Komisijo in državami članicami. Poglabljanje – Ocena je
pokazala tudi, da je mogoče delovanje sistema nadalje izboljšati, da bi bili rezultati še hitrejši
in boljši. Širitev – Komisija namerava države članice, ki še ne sodelujejo, povabiti, da se
vključijo v projekt, razširiti njegovo uporabo, povečati njegov učinek in okrepiti njegov
nadaljnji razvoj. (Vir: obvestila za javnost EU, jv) .
Dodatne informacije:
http://ec.europa.eu/community_law/infringements/application_monitoring_en.htm
EVROPA 2020: NOVA GOSPODARSKA STRATEGIJA
Evropska komisija je predstavila strategijo Evropa 2020, namenjeno izhodu iz krize in
pripravi gospodarstva EU na novo desetletje. Ugotovila je tri ključne vzvode rasti, ki jo je
treba doseči s konkretnimi ukrepi na ravni EU in držav članic: premišljeno rast (spodbujanje
znanja, inovacij, izobraževanja in digitalne družbe), trajnostno rast (večja gospodarnost
proizvodnje ob spodbujanju konkurenčnosti) in vključujočo rast (večja udeležba na trgu dela,
pridobivanje znanj in boj proti revščini). Boj za rast in delovna mesta ni mogoč brez
prevzema odgovornosti na najvišji politični ravni in mobilizacije vseh akterjev v Evropi.
Položaj EU do leta 2020 in merjenje napredka opredeljuje pet ciljev. Strategija Evropa 2020 se
zato pri oblikovanju vizije evropskega socialnega tržnega gospodarstva v naslednjem
desetletju opira na tri tesno povezana prednostna področja, ki se med sabo krepijo: na
premišljeno rast, razvoj gospodarstva, ki temelji na znanju in inovacijah; na trajnostno rast,
spodbujanje nizkoogljičnega, konkurenčnega gospodarstva, ki gospodarno izkorišča vire; ter
na vključujočo rast, utrjevanje gospodarstva z visoko stopnjo zaposlenosti, ki krepi socialno
in teritorialno kohezijo. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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SAMOSTOJNO ODLOČANJE O GSO
Evropska komisija je sporočila, da bo do poletja pripravila predlog, ki bo državam članicam
omogočal več svobode pri odločanju o pridelavi gensko spremenjenih organizmov. Poleg
tega je Komisija v skladu s trenutno veljavnim pravnim okvirom, kot sta ga določila Svet in
Evropski parlament, danes sprejela dva sklepa o gensko spremenjenem krompirju amflora. S
prvim je bila odobrena pridelava amflore v EU za industrijske namene, drugi pa zadeva
uporabo stranskih proizvodov, ki izhajajo iz pridobivanja škroba iz amflore, v krmi. Komisija
je danes sprejela tudi tri sklepe o dajanju na trg proizvodov iz treh sort gensko spremenjene
koruze za uporabo v živilih in krmi, ne pa za pridelavo. Vseh pet odobritev je bilo skrbno
preučenih, pri čemer so bili vsi pomisleki glede prisotnosti označevalnega gena, odpornega
proti antibiotikom, celovito obravnavani. Sklep o odobritvi pridelave amflore temelji na
velikem obsegu zanesljivih znanstvenih dognanj in pomeni zaključek procesa, ki se je začel
januarja 2003 na Švedskem. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
VARSTVO EVROPSKIH GOZDOV
Evropska komisija je sprejela zeleno knjigo, ki navaja možnosti pristopa Evropske unije k
varstvu gozdov ter informacijam o gozdnih virih in njihovem stanju. Komisija se bo pri
odločanju, ali je potrebno dodatno ukrepanje na ravni EU, oprla na odzive javnosti, držav
članic, institucij EU in drugih zainteresiranih strani.Zelena knjiga1 opredeljuje glavne izzive,
s katerimi se spopadajo evropski gozdovi. Predstavlja obstoječe informacijske sisteme o
gozdovih in orodja, ki so na voljo za varstvo gozdov, ter zastavlja vrsto vprašanj, povezanih
z razvojem bodočih možnosti politik. Ta dokument je del spremljanja, določenega v Beli
knjigi2 o prilagajanju podnebnim spremembam, ki jo je Komisija sprejela aprila 2009.
Gozdovi in druge gozdne površine pokrivajo približno 176 milijonov hektarov EU oziroma
več kot 42 % kopenskega ozemlja EU. Gozdovi so se v EU več kot 60 let stalno širili in danes
predstavljajo 5 % svetovnih gozdnih površin. Večina gozdov v EU je glede količine lesa in
zaloge ogljika zrasla, zato lahko iz ozračja vsrkava več ogljikovega dioksida. Vendar
najnovejši podatki kažejo, da na svetovni ravni izgubljanje gozdov, zlasti v državah v
razvoju, in ostale spremembe v zvezi z rabo zemljišč povzročijo 12–15 % svetovnih emisij
CO2.Javno posvetovanje o zeleni knjigi bo potekalo od 1. marca do 31. julija 2010 na spletni
strani Your Voice in Europe (http://ec.europa.eu/yourvoice). (Obvestila za javnost EU, JV)
1

COM(2010) xx Zelena knjiga o varstvu gozdov in informacijah o stanju gozdov v EU: Kako pripraviti
gozdove na podnebne spremembe.

2

COM(2009) 147. Prilagajanje podnebnim spremembam: na poti k evropskemu okviru za ukrepanje.
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