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Sestanek delovne skupine za varnost v cestnem prometu
Posvet: Priprave na konstitutivno sejo in pričetek dela OS in
drugih organov občin v novem mandatu
Delovni sestanek z MOP
21. seja Odbora za Kulturo, šolstvo, šport in mladino
Skupna seja Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino
Uvodni delovni sestanek glede oblikovanja načrta integritete v
občinah
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
INFORMACIJE

S

PROBLEMSKE

OKROGLE

MIZE

ʺPROMETNA

VZGOJA

PREPUŠČENA DOBRI VOLJI POSAMEZNIKOVʺ

Včeraj, 30.09.2010 je v organizaciji Skupnosti občin potekala problemska okrogla miza o
vsebini predlaganega 5. člena predloga Zakona o voznikih, ki ureja vzgojo in izobraževanje
za varno udeležbo v cestnem prometu. Namen srečanja je bil zbližati medsebojna stališča in
poglede na predmetno problematiko. Predlog zakona je v obravnavi v državnem zboru,
Skupnost občin pa je na matična telesa državnega zbora naslovila stališča ne samo občin
temveč širše civilne družbe. S strani države so stališča predstavljali Dušan Vučko, generalni
direktor Direktorata za upravne notranje zadeve Ministrstva za notranje zadeve, Boris
Černilec, generalni direktor Direktorata za vrtce in osnovno šolstvo Ministrstva za šolstvo in
šport s sodelavko mag. Marijo Urank ter Bojan Žlender predstavnik Agencije RS za varnost
cestnega prometa.
Skupnost občin se v okviru občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
zavzema, da se prometno vzgojo vnese v izobraževalni program predšolske vzgoje ter
osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja, uredi pa naj se tudi status mentorjev
prometne vzgoje.
V primeru, da ostane nespremenjeno besedilo, menimo, da je to konec organiziranega
usposabljanja otrok in mladostnikov s področja prometne vzgoje. Posledice takšnega načina
izobraževanja bodo vidne tudi v poslabšanju prometne varnosti tistih kategorij, za katere
pravimo, da so v prometu najbolj ranljive – to so otroci in mladostniki.
Državni zbor Republike Slovenije je na seji, dne 18. decembra 2006, sprejel Resolucijo o
nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2007‐2011, kjer je med smotri
in cilji zapisano, da je z vzgojo in izobraževanjem ter preventivnimi in represivnimi ukrepi,
potrebno spremeniti slabe načine vedenja v prometu. Pri ukrepu – prometna vzgoja ‐ je v
okviru dejavnosti zapisana »vključitev prometne vzgoje v kurikularne izobraževalne
vsebine na osnovnih in srednjih šolah«.
Stališče Skupnosti občin je, da je vsebina prometne vzgoje v navedenem 5. členu predloga
določena preohlapno in nesprejemljivo ter da država s tako sprejetim predlogom ne bo
pokazala potrebne skrbnosti in odgovornosti do vseh udeležencev v prometu. Splošno
prevladuje mnenje in prepričanje, da je vzgojo v cestnem prometu potrebno priučiti in
vzgajati že od malih nog. Vzgoja je potrebna tako v vrtcih, kot v osnovnih in srednjih šolah.
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Predvsem srednješolci so tista ranljiva skupina, v sklopu katere na slovenskih cestah
izgubimo vse preveč mladih življenj.
Glede na vse večjo zahtevnost in gostoto prometa je nujno širše in bolj poglobljeno učenje
učencev o cestnem prometu, ki se prične v najzgodnejših obdobjih, ko se človek formira in je
tedaj tudi najbolj dojemljiv za vplive. Vse sodobne študije ugotavljajo, da je trajno znanje
tisto, ki ostane človeku v zavesti, nastalo v rosni mladosti. Če hočemo večjo varnost na cesti,
je treba »priti« v učni načrt v širši obliki, česar pa se vsakokratna oblast krčevito brani.
Brez dvoma pa vzgojo in izobraževanje za varno udeležbo v cestnem prometu pogrešamo v
srednješolskih izobraževalnih programih. Proste izbirne vsebine, ki naj bi obravnavale
prometno vzgojo so izrojene v novačenje kandidatov za voznike v avtošole in zlorabljajo
svoj namen. Smiselno je, da se v redne izobraževalne vsebine za vse dijake uvede program,
ki bo vseboval predvsem vsebine višjih zahtevnostnih ciljev s poudarkom na odnosih med
udeleženci v prometu (ne le cesta, tudi železnica, saj je na slednji še zmeraj (pre)veliko
smrtnih žrtev in nesreč), razlogih in motivih za specifično obnašanje v prometu,
nevarnostih, ki so posledica vožnje v različnih psihofizičnih stanjih, kot neprimernih vzorcih
obnašanja, zavedanju lastnih sposobnosti, motiviranju mladostnikov, kako se upreti
sopotnikom ali vrstnikom, ki vozijo prehitro ali pa jih spodbujajo k tvegani vožnji. V srednje
šole bi se morala uvesti prometna vzgoja v širšem (sociološkem in psihološkem) pomenu.
Učenje značilnosti vozil, pomena prometnih znakov in pravil vožnje pa naj v srednješolskem
obdobju mladostnikov ostane predmet poučevanja avtošol.
Kot rezultat včerajšnjega srečanja je mogoče zaključiti, da predlagatelj zakona potrebnih
sprememb v skladu s pripombami Skupnosti občin (še) ni predlagal, vsekakor pa
pričakujemo, da bodo poslanke in poslanci izkazali potreben posluh na področju prometne
vzgoje za varno udeležbo v cestnem prometu.
S predstavniki ministrstva za šolstvo in šport je bilo dogovorjeno, da Skupnost občin sproži
postopek oziroma predlog za uvedbo izbirne vsebine s področja varnosti v cestnem prometu
v srednjih šolah, dogovorjena pa je bila tudi ožja delovna skupina, sestavljena iz različnih
strokovnjakov, katere naloga bo nadaljnji razvoj in oblikovanje konkretnega predloga, kako
priti do ustreznega predmeta prometne vzgoje v šolah. Delovna skupina se sestane že
naslednji teden, ministrstvo za šolstvo in šport pa lahko tako pričakuje v naslednjih tednih
konkretne predloge. (jt)
POZIV K PROTESTU PROTI UVELJAVITVI NOVELE ZAKONA O ZEMLJIŠKI
KNJIGI
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Spremembe zakona o zemljiški knjigi so bile v prvem branju DZ deležne številnih kritik iz
vrst poslancev, kot tudi županov poslancev. Sklicevali so se na mnenje tako strokovne kot
laične javnosti. Spremembe, kot jih zakonodajalec predlaga v noveli ZZK‐1C, prinašajo
neizogibno podražitev in slabšo dostopnost storitve ter posledično nižjo raven varnosti
pravnega prometa; grobo pravno nedoslednost in neskladnost z materialnopravnimi
predpisi stvarnega prava.
Predlagane rešitve, zlasti pa monopolizacija vlaganja zemljiškoknjižnih predlogov
neposredno vplivajo na poslovanje večjega števila gospodarskih subjektov ter občin.
Rešitve so po oceni Skupnosti občin Slovenije kot tudi GZS, zato pravno‐sistemsko
neustrezne in nesorazmerne, in kot take neustavne, zato menimo, da predlog novele ZZK‐
1C v predlagani obliki ni ustrezna podlaga za obravnavo v Državnem zboru RS. Pri tem
izpostavljamo, da je svoje nestrinjanje s predlogom ZZK‐1C izrazil tudi Sodni svet v mnenju
3/10‐399 z dne 14.07.2010.
Prav zato je Skupnost občin Slovenije, županje in župane pozvala k odločnemu protestu
proti uveljavitvi novele Zakona o zemljiški knjigi, s čemer bi preprečili neutemeljeno
monopolizacijo in nenehno višanje stroškov. (sp)
Z MINISTRICO PAVLINIČ KREBS ZNOVA O PLAČAH FUNKCIONARJEV

V ponedeljek, 27.9.2010, je potekal nadaljevalni sestanek predstavnikov funkcionarjev v
javnem sektorju z ministrico Irmo Pavlinič Krebs. Srečanja so se udeležili tudi
predstavniki reprezentativnih asociacij slovenskih občin. Ministrica je prejšnji teden na
uvodnem sestanku predstavila predloge ukrepov ministrstva, na nadaljevalnem sestanku pa
so predstavniki funkcionarjev podali svoja stališča ter se do danih predlogov tudi opredelili.
Glede na predstavljeno vsebino ter glede na razpoložljive podatke ministrstva na srečanju
dne 20.09.2010, je Ministrstvo za javno upravo na področju plač funkcionarjev in potrebnih
ukrepov ponudilo dva predloga:
a) uskladitev plač in nevtralizacija z ohranitvijo mase plač na ravni iz leta 2010, torej
odprava nesorazmerij in znižanje, kar poleg že obstoječega 4% znižanja plač funkcionarjev
pomeni še dodatno 6,68 % znižanje plač ali
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b) časovni odmik usklajevanja plač na 1. 10. 2012 (zamrznitev posameznikove plače v letu
2010).
Z nobeno od predlaganih rešitev se niso strinjali predstavniki pravosodnih funkcionarjev,
Leon Kremžar, župan občine Miklavž na Dravskem polju pa je predstavil enotno stališče
Skupnosti občin Slovenije in Združenja občin Slovenije, ki glasi:
»Skupno stališče asociacij je, da se ‐ če res ne gre drugače ‐ ohrani sedanje stanje (odprava
zadnje četrtine nesorazmerja za plače poklicnih županov in podžupanov, vključno z
znižanjem plač za 4%, se časovno zamakne), s čimer bodo tudi funkcionarji delili usodo plač,
kot bo veljala za zaposlene javne uslužbence. Kljub temu opozarjamo in izražamo stališče,
da uspeli poskus pravosodja, ki si je preko odločbe US zagotovil v povprečju višje plače,
ʺsolidarnostnoʺ ne bi smeli nositi tudi drugi funkcionarji ‐ še najmanj na lokalni ravni, saj so
slednji marsikje na slabšem, kot npr. višji uradniki v istih občinah. Uslužbenci lahko po
skupnem znesku plače ‐ če imajo seveda obračunane nadure in dodatek za povečan obseg
dela ‐ dosežejo višje plače kot jih imajo direktorji, slednji pa celo višje kot jih imajo župani.
Na navedeno problematiko smo reprezentativne asociacije ministrstvo opozorile že večkrat,
vsekakor pa želimo zavezo ministrstva, da se bo k reševanju obstoječe sistemske anomalije
pristopilo do konca leta 2010.«
Tudi ministrica za javno upravo je izrazila osebno stališče, po katerem je izmed predlaganih
rešitev najugodnejša časovni zamik odprave plačnih sorazmerij na čas, ko bo gospodarska
rast beležila 3%. S slednjim ukrepom se bo povzročilo namreč najmanj škode. Na drugi
strani pa je pravno najbolj sprejemljiva rešitev (v skladu z odločbo Ustavnega sodišča)
odprava plačnih nesorazmerij in znižanje plač funkcionarjev še za dodatnih 6,68%, kar pa bi
imelo za posledico dodatno rušenje že sedaj obstoječih nesorazmerij med plačami javnih
uslužbencev in plačami funkcionarjev.
TUKAJ pa vam posredujemo uradni zapisnik MJU z 2. usklajevalnega sestanka na MJU v
zvezi z ukrepi na področju plač in drugih prejemkov funkcionarjev v letih 2011 in 2012. (jt)
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSTVO SE PRIDRUŽUJE STALIŠČU SOS O IZPADU
DOHODKA V OBČINAH ZARADI NEPOSLUHA MINISTRSTVA ZA ŠOLSTVO

Iz kabineta predsednika vlade so ministrstvu za gospodarstvo odstopili v reševanje pobudo
Skupnosti občin Slovenije, ki se nanaša na poenotenje termina zimskih počitnic.
Obvestili so nas, da se ministrstvo za gospodarstvo pridružuje stališču slovenskih občin ter
da odločitev ministrstva za šolstvo in šport ni bila v prid slovenskemu turizmu. Tudi po
mnenju ministrstva za gospodarstvo se bo torej poenotenje zimskih šolskih počitnic za
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slovenski turizem odražalo v velikem neposrednem izpadu prihodka, ki po oceni
ministrstva za gospodarstvo znaša kar 10‐15 mio EUR. Številka je znatno večja kot jo je
napovedala Skupnost občin, saj so na ministrstvu za gospodarstvo prišteli še izgubo
domačih gostov zaradi letovanja v tujini, preobremenjenosti prometnic, večjo gnečo na
smučiščih ipd.
Skupnost občin Slovenije je ministra Lukšiča ponovno, ob upoštevanju ocene ministrstva za
gospodarstvo opozorila in pozvala k potrebnim spremembam Pravilnika o šolskem
koledarju v srednjih šolah in Pravilnika o šolskem koledarju v osnovnih šolah. Prav tako je
Skupnost občin ministru Lukšiču predlagala konkretne rešitve, zaradi neustreznega odziva
pa smo pobudo za obravnavanje nastale problematike naslovili na Odbor za gospodarstvo,
Odbor za kulturo, šolstvo, šport in mladino ter Odbor za lokalno samoupravo v Državnem
zboru. (jt)
NA PREDSEDSTVU SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE O PROJEKTU 3D JAVNE
RAZGRNITVE

V Mariboru se je 29.9.2010 še zadnjič v tem mandatnem obdobju zbralo Predsedstvo
Skupnosti občin Slovenije. Zadnje srečanje smo izkoristili predvsem za zahvalo županom za
odlično opravljeno delo. Tako smo jim podelili zahvalne listine, precejšen del srečanja pa
smo posvetili predstavitvi projekta Skupnosti občin Slovenije z nazivom 3D JAVNE
RAZGRNITVE, s katerim bomo posredno razbremenili občine, saj bodo vse informacije na
voljo na omenjenem spletnem portalu, ne nazadnje pa je namenjen tudi občanom, saj bodo
na ta način med seboj lažje širili in izmenjevali informacije.
Projekt 3D JAVNE RAZGRNITVE, na katerem Skupnost občin Slovenije intenzivno dela v
tem letu, se zaključuje s 30. septembrom 2010. S projektnimi aktivnostmi smo razvili orodje
za uporabo v občinah in je sestavljeno iz dveh glavnih sklopov in sicer portala za objavo
občinskih prostorskih planov ter tri ‐ dimenzionalnega prikazovalnika le‐teh.
Skozi razvito orodje bodo občine lahko svojim občankam in občanom prikazale prostorske
načrte ali druge projekte v naprednejši, preglednejši in bolj transparenti tri‐dimenzionalni
obliki. Občanke in občani si bodo s pomočjo 3D JAVNIH RAZGRNITEV bolje predstavljali
oz. videli bodoče rezultate gradbenih in drugih posegov v prostor, kar bo vsem olajšalo
komunikacijo in dalo temelje dobremu sodelovanju in sooblikovanju prostora, ki se nenehno
spreminja in razvija.
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V toku izvajanja projekta smo ga iz 3D JAVNIH RAZGRNITEV, ki so le faza v postopku
sprejemanja prostorskih aktov, rešitev pa dejansko ponuja veliko več možnosti, neuradno
začeli imenovati 3D PROSTOR. Ob osnovni vlogi oz. namenu bo 3D PROSTOR, ponujal
številne možnosti ne samo občinam, temveč tudi državi za prikaz najrazličnejših podatkov,
ki lahko javnosti in stroki pomagajo pri odločitvah, ki se tičejo prostora. Prostor je eden,
vsem nam skupen in kot dobrina je omejen. Kako prepotrebno je s prostorom učinkovito in
pregledno upravljati, smo se v preteklih dneh, ko je bila Slovenija poplavljena, še posebej
zavedli. Podatki o okolju so informacije, ki so za učinkovito upravljanje nujno potrebne in le‐
ti sedaj na enem mestu niso dostopni.
Projekt 3D JAVNE RAZGRNITVE pa omogoča prav to ‐ razvito orodje, kjer se bodo lahko
na enem mestu črpali in prikazovali ti podatki. Številni podatki so kot sloji že vključeni v
podlage 3D prikazovalnika in tehnično ni omejitev za dodajanje novih, saj je orodje razvito z
velikim poudarkom na interoperabilnosti in odprti kodi.
Med funkcionalnostmi orodja, ki jih je veliko, posebej izpostavljamo možnost spremljanja in
prikaza sonca oz. njegove sence ob različnih urah dneva. Praktično to pomeni, da bodo
občanke in občani lahko pogledali, ali bo, koliko in kdaj predvideni poseg v prostor z
zgradbo, zasenčil sosednje parcele. Ta funkcionalnost bo lahko pomagala kupcem pri
odločitvi za nakup parcele, hiše, stanovanja, dodatno pa bodo lahko preverili, ali je to
območje morda poplavno ogroženo.
Ob podatkih o dejanski in grafični rabi zemljišč, mejah občin in države, zemljiškoknjižnih
parcel, imen krajev in hišnih številk, si uporabnice in uporabniki lahko ogledajo tudi karte
poplavne ogroženosti ali npr. karte hrupa. Orodje omogoča umeščanje digitalnih posnetkov
prostora iz zraka (DOF – Digitalni orto foto), ki so ali podrobnejši, sodobnejši ali zanimivejši
(primer posnetkov poplavljenih območij) od zadnjih posnetih DOF‐ih Geodetske uprave RS
za celotno Slovenijo, ki so ena izmed podlag prikazovalnika.
3D prikazovalnik nudi uporabnikom rešitve za strokovno pa tudi za zasebno rabo, kot je
npr. načrtovanje izletov v prostem času,
‐

s podatki o višini planinskih vrhov, planinskih koč, gradov, golf igriščih… in

‐

z orodji za izračun razdalje, nadmorske višine, površine ipd.
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Vse občine so obvestilo o zaključku projekta 3D JAVNE RAZGRNITVE že prejele. Dostop
posamezne občine do urejanja prostora, dodajanja prostorskih aktov in grafičnih prikazov
Skupnost občin Slovenije dodeli z dnem prejema pooblastila županje ali župana osebi, ki bo
z orodjem rokovala.
Uporaba orodja za prikaz občinskih prostorskih aktov je za vse občine brezplačna, prav tako
pa je vpogled v vse omenjene podatke ter uporaba naštetih orodij prosto dostopna in
brezplačna za vse občanke in občane.
Vstopite v 3D prostor z nami!

PRIPOMBE

IN

VPRAŠANJA

GLEDE

OSNUTKA

UREDBE

O

KAKOVOSTI

ZUNANJEGA ZRAKA IN PRAVILNIKA O OCENJEVANJU IN OBVEŠČANJU
JAVNOSTI O KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA POSREDOVANE MOPU

V tem tednu smo na MOP posredovali pripombe občin na osnutek Uredbe o kakovosti
zunanjega zraka in Pravilnik o ocenjevanju in obveščanju javnosti o kakovosti zunanjega
zraka.(sk)
MINISTRSTVU ZA PRAVOSODJE POSREDOVANA POBUDA SOS ZA UVEDBO
ARBITRAŽE V OBČINAH

Zaradi nespornih prednosti, ki jih predstavlja arbitraža občanov, se je povečal tudi interes
lokalnih skupnosti; v več občinah po Sloveniji so se župani udeležili posvetov, na katerih so
jim bile predstavljene možnosti, ki jih imajo občine, predvsem prek županj in županov, za
učinkovito vpeljavo arbitraže v posamezno okolje. Zelo veliko je občin, ki so se že odločile
za uvedbo programa alternativnega pravnomočnega reševanja sporov. Predvidevamo, da je
slednje zgolj začetek.
Trenutno logistično podporo predstavlja društvo Arbit s podizvajalci. To pomeni, da prejete
vloge obravnava po zgoraj opisanem postopku ter hrani seznam arbitrov. S širjenjem obsega
dela bodo vzpostavljeni »logistični centri«, ki bodo organizirani krajevno in tematsko.
Skupnost občin Slovenije v okviru uvedbe arbitraže v lokalne skupnosti prepoznava odlično
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možnost in priložnost za hitrejše in cenovno ugodneje reševanje sporov v lokalnih
skupnostih. Zato si prizadevamo dopolniti program delovanja. Slednjega bi želeli dopolniti
z zgoraj omenjenim izobraževanjem oziroma usposabljanjem posameznikov v lokalnih
skupnostih.
Ker ima predviden program dodatni pozitiven prispevek v delovanju lokalne samouprave
na celotnem območju Slovenije, smo ministrstvu za pravosodje podali pobudo za
sofinanciranje usposabljanja potencialnih arbitrov v občinah. (jt)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OSNUTEK PRAVILNIKA O MINIMALNIH POGOJIH ZA ZAŠČITO NELOVNIH
POVRŠIN

Danes je bil na spletni strani e‐demokracija objavljen osnutek Pravilnika o minimalnih
pogojih za zaščito nelovnih površin.
Prosimo vas, da nam sporočite vaša mnenja in pripombe na besedilo pravilnika do
10.10.2010. na naslov: jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PRAVILNIK in OBRAZLOŽITEV DOLOČIL PRAVILNIKA.
OSNUTEK UREDBE O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH UREDBE O EMISIJI
SNOVI PRI
NAPRAV

ODVAJANJU

ODPADNE

VODE

IZ

KOMUNALNIH

ČISTILNIH

TUKAJ vam posredujemo osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji
snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav.
Prosimo,

da

nam

vaše

pripombe

in

predloge

pošljete

na

naslov

sinisa.plavsic@skupnostobcin.si, najkasneje do 15.10.2010.
PREDLOG ZAKONA
RAZPRAVI

O

NEGOSPODARSKIH

JAVNIH

SLUŽBAH

V

JAVNI

V javni razpravi je predlog Zakona o negospodarskih javnih službah. Vsebino predloga
bodo na delovnem sestanku 1.10.2010 s pričetkom bo 10.00 uri obravnavale tudi komisija za
zakonodajna vprašanja, komisija za kulturo in delovna skupina za vrtce SOS.
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Vljudno vas prosimo za stališča, mnenja in predloge na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. V
kolikor ste zainteresirani za sodelovanje na samem sestanku pa ste seveda po predhodni
prijavi (zaradi morebitne prostorske stiske) vljudno vabljeni.
OSNUTEK PRAVILNIKA O OCENJEVANJU
KAKOVOSTI ZUNANJEGA ZRAKA

IN

OBVEŠČANJU

JAVNOSTI

O

Na spletni strani MOP smo zasledili objavo Osnutka pravilnika o ocenjevanju in obveščanju
javnosti o kakovosti zunanjega zraka.
‐ Osnutek pravilnika.
‐ Priloga.
Vaše pripombe in predloge lahko posredujete do četrtka, 7.10.2010 na e‐naslov:
sasa.kek@skupnostobcin.si.
OSNUTEK UREDBE O PREPREČEVANJU IN ZMANJŠEVANJU EMISIJ DELCEV IZ
GRADBIŠČ

Ministrstvo za okolje in prostor je objavilo Osnutek Uredbe o preprečevanju in
zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč, ki jo lahko najdete TUKAJ.
Vljudno vas vabimo k oddaji stališč in pripomb, ki nam jih lahko posredujete do 14.
Oktobra 2010 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.
PREDLOG UREDBE O DOPOLNITVAH UREDBE O UKREPIH 1., 3. IN 4. OSI
PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA RS ZA OBDOBJE 2007‐2013

Posredujemo vam Predlog uredbe o dopolnitvah Uredbe o ukrepih 1., 3. in 4. osi Programa
razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007‐2013 ministrstva za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Vsebina slednje se nanaša na izvajanje programa Leader, zato vas
vljudno pozivamo k posredovanju stališč, pripomb in predlogov na naslov
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Predlog uredbe.
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Predloge in mnenja še zbiramo za:

PREDLOG UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
ZARADI ODLAGANJA ODPADKOV NA ODLAGALIŠČIH

OKOLJA

V vladni proceduri je Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov na odlagališčih. Glede na to, da gre za predpis, ki določa višino
okoljske dajatve, ki v primeru odlaganja na odlagališčih namenjenih za izvajanje obvezne
občinske javne službe, pripada občinam, vas prosimo, da si na spodnji povezavi pogledate
predlog uredbe z vsemi prilogami.
Predlog uredbe o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na
odlagališčih.
Prosimo, da nam vaše pripombe pošljete čim prej.
PREDLOG ZAKONA O NEGOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

V javni razpravi je Predlog zakona o negospodarskih javnih službah.
Vljudno vas prosimo za stališča, mnenja in predloge na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG

STRATEGIJE

IZOBRAŽEVANJA,

USPOSABLJANJA

IN

IZPOPOLNJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV ZA OBDOBJE 2010‐2015

V medresorskem usklajevanju je Predlog strategije izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010‐2015.
Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O POGOJIH, MERILIH IN
POSTOPKU ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS

Posredujemo vam Predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o pogojih, merilih in
postopku za razporeditev sredstev Fundacije za financiranje športnih organizacij.
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Ker je predlog pravilnika v obravnavi v Državnem zboru, vas vljudno prosimo, če se do
vsebine slednjega opredelite na jasmina@skupnostobcin.si.
PREDLOG ZAKONA O JAVNEM NEPREMIČNINSKEM SKLADU RS

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

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

V delu Vlade RS je Novo gradivo št. 1 ‐ Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski
politiki EU po 2013.
Pripombe in predloge nam posredujte na info@skupnostobcin.si.
POJASNILA MINISTRSTEV
OPOMNIK KPK ZA LOKALNE FUNKCIONARJE
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Komisija za preprečevanje korupcije nam je posredovala Opomnik za lokalne funkcionarje,
ki je dostopen TUKAJ.
POJASNILA MJU V ZVEZI Z ODSOTNOSTJO Z DELA ZARADI BOLEZNI IN
NADZOR JAVNEGA USLUŽBENCA

Posredujemo vam pojasnila Ministrstva za javno upravo v zvezi z odsotnostjo z dela zaradi
bolezni in nadzor javnega uslužbenca.
POJASNILO MJU.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
5.10. / POSVET: PRIPRAVE NA KONSTITUTIVNO SEJO IN PRIČETEK DELA OS IN
DRUGIH ORGANOV OBČIN V NOVEM MANDATU

Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na delovni posvet z naslovom ʺPriprave na
konstitutivno sejo in pričetek dela občinskega sveta in drugih organov občin v novem
mandatuʺ.
Delovni posvet je namenjen županom/županjam in zaposlenim v občinskih upravah, ki
boste pripravljali konstitutivno sejo občinskega sveta in sodelovali pri organizaciji dela
občinskega sveta v novem mandatu (direktorji občinskih uprav, sekretarji delovnih teles
idr.).
Na delovnem posvetu bo za kvalitetno predavanje poskrbela Neža Vodušek, sekretarka
Službe Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.
Delovni posvet bo organiziran v torek, 5.10.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Štajerske gospodarske zbornice v Mariboru (predavalnica v kletnih prostorih; možnost
parkiranja: garažna hiša City, Kolosej, parkirna mesta na Lentu).
VABILO.

PRIJAVNICA.

05.10. / DELOVNI SESTANEK Z MOP

Skupnost občin Slovenije organizira delovni sestanek občin s predstavniki MOP glede
dveh aktualnih problematik in sicer obremenjevanje okolja s hrupom iz zvočnih naprav
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(prireditve) in svetlobnim onesnaževanjem. Z ozirom, da je v javni obravnavi tudi Uredba
o kakovosti zunanjega zraka, smo zaprosili ministrstvo za predstavitev uredbe ter možnost
razprave.
Predlog dnevnega reda:
1. Hrup in prireditve (Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah
povzročajo hrup)
2. Svetlobno onesnaževanje (Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja)
3. Predstavitev Osnutka Uredbe o kakovosti zunanjega zraka
4. Razno
S strani MOP se bodo sestanka udeležili Jasmina Karba, Katarina Celič in Boštjan Paradiž.
Delovni sestanek bo 5. oktobra 2010 med 10. in 13. uro, v klubu 15 na ljubljanskem
Magistratu, Mestni trg 1 v Ljubljani.
Vljudno vas prosimo tudi za stališča k uredbi o svetlobnem onesnaževanju, do četrtka, 30.
septembra na e‐naslov: sasa.kek@skupnostobcin.si in pripombam k uredbam, ob izvajanju
katerih se pojavljajo težave.
VABILO.
05.10. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE ZA VARNOST V CESTNEM PROMETU

Sestanek delovne skupine za varnost v cestnem prometu, ki bo skrbela z pripravo
predlogov ministrstvu za šolstvo in šport v zvezi z uvedbo prometne vzgoje v programe
obveznega učnega načrta, bo potekal v torek, 5.10.2010 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih
Mestne občine Kranj (soba 16).
6.10. / 21. SEJA ODBORA ZA KULTURO, ŠOLSTVO, ŠPORT IN MLADINO

21. seja Odbora za Kulturo, šolstvo, šport in mladino bo potekal 6.10.2010, ob 14.00 uri, v
veliki dvorani na Tomšičevi, Šubičeva 4, v Ljubljani. Osrednja tema bo analiza stanja in
možnost ukinitve članarin v slovenskih splošnih knjižnicah.
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6.10. / SKUPNA SEJA ODBORA ZA KULTURO, ŠOLSTVO, ŠPORT IN MLADINO

Skupna seja Odbora za kulturo, šolstvo, šport in mladino, bo potekala v sredo, 6.10.2010, ob
19.00, v velikem salonu, Šubičeva 4, Ljubljana.
Tema seje bo obravnava problematike enotnega termina zimskih šolskih počitnic.
6.10.
/
UVODNI
DELOVNI
INTEGRITETE ZA OBČINE

SESTANEK

ZA

OBLIKOVANJE

NAČRTOV

Komisije za preprečevanje korupcije sklicuje uvodni delovni sestanek glede oblikovanja
delovne skupine za pripravo načrta integritete v občinah. Delovni sestanek, katerega se bo
udeležila delovna skupina SOS, bo potekal 6.10.2010. od 9.00 do 12.00 ure.
SESTANEK KOMISIJE ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO

5. sestanek Komisije za občinsko redarsko službo bo potekal v sredo, 13. oktobra 2010 ob
10.00 uri v sejni sobi prostorih Mestne občine Novo Mesto, na naslovu Seidlova 1, 8000
Novo Mesto.

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA WWW.OIKOS.SI

AKTUALNI RAZPISI °
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 321 OSNOVNE STORITVE ZA GOSPODARSTVO IN
PODEŽELSKO PREBIVALSTVO ZA LETO 2010

Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
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Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015. Rok za oddajo: Javni
razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh
http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA UKREP 323 OHRANJANJE IN IZBOLJŠEVANJE DEDIŠČINE
PODEŽELJA

Predmet javnega razpisa:
• nepremična kulturna dediščina na podeželju (nepremični spomenik, spomeniško
območje, nepremična dediščina, kulturna krajina, naselbinska dediščina),
• muzeji na prostem,
• ekomuzeji,
• prostori za postavitev stalnih razstav etnološke dediščine,
• ureditev in izgradnja tematskih poti, ki povezujejo naravne vrednote in kulturno
dediščino določenega območja.
Vlagatelji: fizične in pravne osebe ter občine, ki so lastniki, solastniki ali koncesionarji
predmeta podpore ter pravne osebe, v delni ali celotni državni lasti, ki so lastniki ali
solastniki pravnih oseb iz tega razpisa. Vlagatelji so lahko tudi najemniki predmeta
podpore, ki imajo sklenjeno pogodbo za obdobje najmanj 10 let, pogodba pa mora veljati še
vsaj 5 let po izplačilu sredstev.
Upravičeni stroški: stroški naložbe (gradbena in obrtniška dela, nakup nove opreme
prispevek v naravi) in splošni stroški.
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Višina sofinanciranja: do vključno 85 % celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najvišja
vrednost naložbe na podlagi predračunske vrednosti je lahko do 300.000 EUR (brez DDV).
Trajanje projekta: vse naložbe po tem javnem razpisu morajo biti zaključene v roku dveh let
od izdaje odločbe o pravici do sredstev. Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne
18.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in
http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

2. JR ZA SREDSTVA EU SKLADA ZA REGIONALNI RAZVOJ – ESRR, 2. RAZVOJNA
PRIORITETA: GOSPODARSKO‐RAZVOJNA INFRASTRUKTURA, PREDNOSTNA
USMERITEV: 2.2. INFORMACIJSKA DRUŽBA, PROJEKT GRADNJA, UPRAVLJANJE
IN VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH
KOMUNIKACIJ V LOKALNI SKUPNOSTI

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij
elektronskih komunikacij v lokalnih skupnostih na območjih belih lis, kjer je izkazan
neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za potrebe tega javnega
razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis širokopasovni priključki
niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo možnosti pridobitve
širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo posamezni širokopasovni
priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega razpisa s strani operaterjev
izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: na javni razpis Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo se lahko
prijavi vsaka lokalna skupnost. Lokalna skupnost (javni partner) je soinvestitorja (zasebnega
partnerja) izbrala po Zakonu o javno‐zasebnem partnerstvu (Uradni list RS, št. 127/06)
oziroma Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06, 16/08 in 19/10), s katerim je
sklenila pogodbo o soinvestitorstvu v gradnjo, upravljanje in vzdrževanje odprtega
širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij.
Upravičeni stroški so: priprava zasnove operacije (izdelava projekta in dokumentacije
operacije za gradnjo in izvedbo del), pridobitev vseh potrebnih dovoljenj in soglasij,
gradbena dela, opremljanje ali odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov
omrežja le v obsegu, ki je nujno potreben za izvedbo operacije, izvedba pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov, nadzor nad gradnjo omrežja, ki
jo izvede pooblaščeni nadzornik, vpis infrastrukture v kataster komunalnih naprav, oprema
in material, ki so glede na specifične zahteve potrebni za izvedbo in aktivna oprema.
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Višina sofinanciranja: Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bo sofinanciralo
največ do 3.000,00 EUR za vsako gospodinjstvo na območju belih lis lokalne skupnosti.
Projekti, ki bodo zahtevali več kot 3.000,00 EUR sredstev državnega proračuna za kohezijsko
politiko za posamezno gospodinjstvo na belih lisah v lokalni skupnosti, bodo s sklepom
zavrnjeni.
Delež namenskih sredstev EU za kohezijsko politiko je: 85,00%, delež sredstev slovenske
udeležbe za sofinanciranje kohezijske politike je: 15,00%.
Trajanje projekta: vse aktivnosti operacije (zaključek vseh del) morajo biti izvedene
najkasneje do 31.12.2012, ko je tudi rok za predložitev zadnjega zahtevka za izplačilo. Rok
za oddajo: 14. 10. 2010 do 12.00 ure, 13. 01. 2011 do 12.00 ure in 14. 04. 2011 do 12.00 ure. Več
info TUKAJ.
JAVNI RAZPIS ZA IZBOR PROJEKTOV V OKVIRU PROGRAMA SLOVENIJA‐
AVSTRIJA 2007−2013 – 2. ROK

Predmet razpisa: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz Evropskega
sklada za regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2.
prednostne naloge Operativnega programa Slovenija‐Avstrija 2007–2013.
1. prednostna naloga: Konkurenčnost, znanje in gospodarsko sodelovanje
Področja dejavnosti: razvoj malih in srednje velikih podjetij, turizem, okolje za na znanju
temelječe gospodarstvo in tematska prednostna področja.
2. prednostna naloga: trajnosten in skladen razvoj
Področja dejavnosti: upravljanje z naravnimi viri, okolje in energija, razvoj naselij in
regionalni razvoj ter socialni in kulturni razvoj.
Upravičenci: zasebne in javne ustanove za podporo podjetjem (inkubatorji, tehnološki parki,
znanstveni parki, centri odličnosti, centri za podporo podjetjem), podjetja, grozdi in mreže,
državne, lokalne in regionalne/deželne oblasti, raziskovalne ustanove, …
Upravičeni stroški: izdatki za osebje, izdatki za zunanje izvajalce, investicije in
administrativni izdatki. Rok za oddajo: do 14. 12. 2010. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV ZA PREDLOŽITEV VLOG ZA SOFINANCIRANJE OPERACIJ IZ
NASLOVA PREDNOSTNE USMERITVE »REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAMI«
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RAZVOJNE
PRIORITETE
»RAZVOJ
REGIJ«
PROGRAMA
KREPITVE
REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV 2007‐2013 ZA OBDOBJE 2010‐2012

Predmet poziva: izbor operacij, katerim se dodeli nepovratna sredstva Evropskega sklada za
regionalni razvoj razvojne prioritete »Razvoj regij«, prednostne usmeritve »Regionalni
razvojni programi« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih
potencialov 2007‐2013. Vsebinska področja: 1. ekonomska in izobraževalna infrastruktura, 2.
okoljska infrastruktura, 3. razvoj urbanih naselij, 4. javna infrastruktura v območjih s
posebnimi varstvenimi režimi in v turističnih območjih, 5. socialna infrastruktura.
Upravičenci: samoupravne lokalne skupnosti.
Upravičeni stroški: lahko nastajajo le v okviru upravičenih namenov in se presojajo,
določajo ter dokazujejo v skladu z Navodili organa upravljanja o upravičenih stroških za
sredstva evropske kohezijske politike za programsko obdobje 2007‐2013 in dokumentacijo
javnega poziva. Stroški in izdatki so upravičeni, če:
• so z operacijo neposredno povezani, so potrebni za njeno izvajanje in so v skladu s
cilji operacije;
• so dejansko nastali: za dela, ki so bila opravljena; za blago, ki je bilo dobavljeno;
oziroma za storitve, ki so bile izvedene;
• so pripoznani v skladu s skrbnostjo dobrega gospodarja;
• nastanejo in so plačani v obdobju upravičenosti;
• temeljijo na verodostojnih knjigovodskih in drugih listinah in
• so izkazani v skladu z veljavnimi pravili Skupnosti in nacionalnimi predpisi.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, 15 % mora biti javnih
sredstev. Rok za oddajo za projekte, ki se začnejo izvajati v letu 2011 in 2012: 29.10.2010 in
28.1.2011. Več info TUKAJ.
PROGRAM KULTURA 2007‐2013

Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega
evropskega kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti.
Z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
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Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Sklopi programa:
Sklop 1:
Podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn.
50‐60 % upravičenih stroškov.
Sklop 2:
Podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega proračuna).
80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3:
Podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in raziskave
o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega proračuna).
60 % upravičenih stroškov.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007–2013. Rok za oddajo in ostale informacije: v
Vodniku po Programu Kultura 2007‐2013, dostopen na TUKAJ.
DRUGI

JR

ZA

SREDSTVA,

NAMENJENA

ZA

FINANCIRANJE

PROJEKTOV

LOKALNE IN REGIONALNE JAVNE INFRASTRUKTURE

Predmet javnega razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje
projektov lokalne in regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali lokalne
samoupravne skupnosti oziroma se na občine prenesejo takoj po izvedbi projekta.
Nameni, na katere se projekti lahko nanašajo:
področje vodooskrbe,
področje cestnega omrežja,
20
Tedenske novice SOS / 27.9 – 1.10.2010
Št. 33

-

podjetništvo,
okolje in prostor,
komunalna infrastruktura,
področje šolstva,
področje zdravstva,
področje socialnega varstva,
področje športa in kulture
trajnostna raba energije.

Vlagatelji: občine v Republiki Sloveniji.
Upravičeni stroški so stroški nakupa zemljišč, stroški gradnje, rekonstrukcije in/ali nakupa
objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 10 let) in stroški
priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij le v primeru, ko so sestavni del
investicije in, ki so nastali po 1.1.2010. Višina posojila je do 100% priznanih stroškov
investicijskega projekta (brez DDV).
Posojilni pogoji: Obrestna mera je med Euribor‐jem (trimesečni) + 0,25% in Euribor‐jem
(trimesečni) + 1 %. Doba vračanja posojila je do 15 let. Višina odobrenih sredstev za
posamezen projekt je do 1.000.000,00 EUR. Rok za oddajo: 18.10.2010 in 18.11.2010. Več info
TUKAJ.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
04. 10 / SVETOVNI DAN HABITATA

Obveščamo vas, da bo praznovanje Svetovnega dne Habitata, potekalo v ponedeljek 4.
oktobra 2010 pod sloganom ʺBoljše mesto, boljše življenjeʺ. Vljudno vas vabimo, da sporočite
vaše izobraževalno‐ozaveščevalne in promocijske aktivnosti, ki jih boste morebiti
organizirali ob tem dnevu, dnevu posvečenemu mestom in naseljem.
Ministrstvo bo vse prijavljene dogodke združilo pod skupno okrilje praznovanja. (Vir:
Ministrstvo za okolje in prostor)
Več o svetovnem dnevu habitata lahko preberete TUKAJ.
07.10. / FUNKCIONALNI
SREDOZEMSKIH REGIJ

TOKOVI

INOVATIVNOSTI
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IN

RAZVOJNI

OBETI

V imenu projektnih partnerjev projekta In.FLOW.ence vas vljudno vabimo na otvoritveno
konferenco Funkcionalni tokovi inovativnosti in razvojni obeti sredozemskih regij, ki jo
med 7. in 8. oktobrom 2010 gosti Urbanistični inštitut Republike Slovenije. Mednarodni
projekt In.FLOW.ence poteka v okviru evropskega programa MED, v katerega je vključeno
celotno območje Republike Slovenije, in je sofinanciran s strani Evropske komisije.
Kratka predstavitev projekta in prijavnica.
Aktualni program konference bo dostopen na spletni strani www.inflowence.eu od 15.
septembra 2010 dalje. Uradni jezik konference je angleščina. Udeležba na konferenci je
brezplačna, obvezna pa je prijava z oddajo prijavnega obrazca do zapolnitve mest.
Za dodatne informacije in prijave se prosimo obračajte na naslov inflowence@uirs.si ali
tajništvo Urbanističnega inštituta na telefon 01 420 13 10.
12.10. / VELIKI INFORMATIVNI DOGODEK SVLR

Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko tudi letos organizira t.i. veliki
informativni dogodek, v okviru katerega bo predstavljeno izvajanje Operativnega
programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007‐2013.
Letošnji dogodek bo potekal v torek, 12. oktobra 2010, s pričetkom ob 9.00 v hotelu
Malovec (Divača).
Vabilo s prijavnico.
12.10. / MEDNARODNI POSVET‐KONCEPT OD ZIBELKE DO ZIBELKE ZA 3.
INDUSTRIJSKO REVOLUCIJO

Mednarodni posvet Koncept od zibelke do zibelke za 3. industrijsko revolucijo, ki bo
organiziran v okviru projekta C2CN, ki ga sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj v okviru programa INTERREG IVC, bo potekal v torek, 12. oktobra
2010, ob 13. uri, v dvorani A, 1. nadstropje Gospodarske zbornice Slovenije, Dimičeva 13,
Ljubljana.
Svoje dragocene izkušnje pri prenosu najnaprednejših razvojnih konceptov in praks bodo
predstavili domači in tuji gosti. Udeleženci se boste seznanili z osnovnimi načeli koncepta
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Od zibelke do zibelke, s projektoma Vzpostavitev mreže Od zibelke do zibelke (C2CN) in
SEE ‐ Sharing Experience ter s primeri dobrih praks v industriji in oblikovanju. Ob udeležbi
na dogodku se vam lahko utrne ideja, kako nove razvojne koncepte vključite v svoje
delovanje tudi vi, in postanete med prvimi v Sloveniji, ki sledijo tretji industrijski revoluciji,
pripomorete pri prenosu najbolj naprednih razvojnih konceptov in praks ter prispevate h
trajnostnemu razvoju v naši državi.
Kotizacije za posvet ni. TUKAJ se nahajata vabilo in program posveta. Prosimo vas, da svojo
udeležbo
potrdite
do
7.
oktobra
preko
spletne
povezave:http://www.gzs.si/slo/storitve/varstvo_okolja/51447.
18. IN 19. 11 / POSVET GZS ‐ POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

V imenu Gospodarske zbornice Slovenije vas vljudno vabimo na 21. posvet »Poslovanje z
nepremičninami«, ki bo potekal 18. in 19 novembra 2010 v Portorožu.
Na posvetu se boste lahko seznanili z novim nacionalnim stanovanjskim programom, z
davkom na nepremičnine, Zakonom o zemljiški knjigi in Zakonom o nepremičninskem
posredovanju. Brošurica z vabilom in programom je na voljo na spletni strani:
www.posvetnepremicnine.si.
Ker je Skupnost občin Slovenije pri pripravi dogodka sodelovala kot soorganizator, imajo vsi
naši člani SOS pravico do dodatnega 5% popusta na kotizacijo, posebej pa bi vas še opozorili
na 10% popust, ki ga lahko koristite, če se na posvet prijavite in vplačate kotizacijo do
30.9.2010. Enodnevna kotizacija znaša 190 Eur + DDV, dvodnevna kotizacija s svečano
večerjo pa 320 Eur + DDV.
19.10. / DELAVNICA ‐ ʺKAKO DO ENERGETSKO UČINKOVITE OBČINEʺ

REC Slovenija v okviru projekta INTENSE organizira in v sodelovanju s partnerji 19. 10.
2010, s pričetkom ob 9.15 uri, v OŠ Brezovici pri Ljubljana delavnico ‐ KAKO DO
ENERGETSKO UČINKOVITE OBČINE? Na delavnici bodo udeleženci obravnavali
problematiko spodbujanja energetsko učinkovite gradnje s strani občin ter energetskega
menedžmenta občinskih stavb, kritično spregovorili o novem Pravilniku o učinkoviti rabi v
stavbah, se na primeru projekta prenove Mestne hiše na Ptuju seznanili s problematiko
energetske prenove stavbne kulturne dediščine ter si pod strokovnim vodstvom ogledali
prvo OŠ v Sloveniji, prenovljeno skladno s standardi nizko energijske gradnje.
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Udeležba je brezplačna. Prijavite se lahko (do 15. 10. 2010) preko e‐naslova: rec‐
slovenia@guest.arnes.si. Več o programu, pogojih udeležbe in projektu na: http://www.rec‐
lj.si/projekti/INTENSE/home‐intense.htm.
NOVIČKE DRUGIH
SODNIKI BODO ZAMRZNITEV PLAČ IZPODBIJALI NA USTAVNEM SODIŠČU

Sodniki bodo interventni zakon, s katerim vlada med drugim napoveduje zamrznitev plač
funkcionarjev, izpodbijali na ustavnem sodišču. Z zakonom se bo predvidoma zamrznilo
tudi usklajevanje sodniških plač. Po besedah Janje Roblek sodniki ne živijo ʺizven življenja,
vendar gre pri sodnikih za izvršitev celo dveh odločb ustavnega sodišča in ne le za
uskladitev plačʺ.
Med drugim interventni zakon predvideva tudi zamrznitev plač funkcionarjev. Tako
namesto uskladitve sodnike decembra verjetno čaka zamrznitev plač. Vendar ob tem
Roblekova pojasnjuje, da predloga zakona v sodniškem društvu niso prejeli in njegovo
vsebino pozna le iz medijev. Prav zato po njenih besedah težko vnaprej ocenjuje odločitve in
nadaljnje postopke. Če zakona sodniki ne poznajo, namreč zelo težko govorijo ʺna pametʺ,
kaj bodo naredili, dodaja predsednica sodniškega društva. Roblekova pa predvideva, da bo
DZ pač takšen interventni zakon sprejel. Tedaj se bodo sodniki z njim podali na ustavno
sodišče in ga ‐ vsaj v delu sodniških plač ‐ izpodbijali. Tudi predsednik Društva državnih
tožilcev Primož Suknaič z vsebino interventnega zakona ni seznanjen, je pa presenečen nad
odločitvijo vlade. Ta jim namreč na zadnjih sestankih take možnosti, kot naj bi jo predlagala
v interventnem zakonu, sploh ni predstavila ali ponudila. V ponedeljek so se po njegovih
besedah predstavniki funkcionarjev vseh vej oblasti sestali z vladnimi predstavniki, vendar
z vlado niso dosegli soglasja.
Vlada jim je ponudila dve možnosti; popolno zamrznitev plač in tudi napredovanj oz.
uskladitev plač z odločbo ustavnega sodišča in zatem interventni zakon, s katerim bi se
funkcionarjem zmanjšale plače. Tudi ti dve ponudbi sta bili za funkcionarje v sodni veji
oblasti nesprejemljivi. Vladnim predstavnikom so pojasnili, da zanje pride v poštev le
uskladitev plač, je še pojasnil Suknaič. Ko bodo v društvu gradivo zakona dobili, bodo
odločali o nadaljnjih korakih. (Vir: STA)
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NASLEDNJI KROG VEČSTRANSKEGA POBOTA AJPES

AJPES na svojih spletnih straneh poslovne subjekte vabi k množičnejši udeležbi v
naslednjem krogu večstranskega pobotanja medsebojnih obveznosti, ki bo v sredo, 6. 10.
2010.

Aktualno

obvestilo

AJPES

je

dosegljivo

na

naslovu:

http://www.ajpes.si/novice.asp?id=62.
ROKI RAZGRNITEV
NEPREMIČNIN

IN

OBVEŠČANJA

O

POSKUSNEM

VREDNOTENJU

TUKAJ vam posredujemo dopis Geodetske uprave RS v zvezi z roki za obveščanje lastnikov
o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin in roki za razgrnitev predlogov modelov
vrednotenja nepremičnin.
OBVEŠČANJE

LASTNIKOV

O

POSKUSNEM

IZRAČUNU

VREDNOSTI

NEPREMIČNIN

Dve tretjini lastnikov nepremičnin bo danes, 29. oktobra 2010 prejelo obvestilo o poskusnem
izračunu vrednosti nepremičnin. Ostali lastniki bodo obvestila prejeli v naslednjih dneh.
Zaradi stavke javnega sektorja bo obveščanje v začetku potekalo v omejenem obsegu. Če bo
stavka potekala tudi po 4. oktobru 2010, bodo roki za posredovanje pripomb lastnikov
nepremičnin podaljšani. Lastniki nepremičnin bodo o morebitnih novih rokih pravočasno
obveščeni. Zaradi stavke bodo lahko lastniki nepremičnin lastništvo urejali le v tistih
geodetskih pisarnah, kjer je zagotovljeno poslovanje s strankami. Ker se stanje dnevno
spreminja bodo lokacije na katerih bo možno urejati podatke o lastništvu, vsako dopoldne
objavljene na spletni strani www.obvescanje.si. Spletna aplikacija, za posredovanje pripomb
in sprememb podatkov, bo vsem lastnikom dostopna najkasneje 4. oktobra 2010.
V vsakem primeru bodo za obdobje 45 dni na krajevno običajen način razgrnjeni podatki
o modelih vrednotenja nepremičnin po občinah, po preteku tega roka pa bodo imeli
lastniki še osem dni časa za morebitno posredovanje pripomb.
100. SEJA VLADE, 28.09.2010
PREDLOG ZAKONA O INTERVENTNIH UKREPIH
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Vlada RS je sprejela predlog Zakona o interventnih ukrepih zaradi gospodarske krize.
Predlog zakona vsebuje ukrepe, ki jih je potrebno sprejeti zaradi omilitve učinkov finančne
krize. Predlagani ukrepi so nujni in z njimi ni mogoče odlašati, saj jih je bilo potrebno
vključiti v predlog proračunov. Vse potrebne dokumente, vključno z zakoni, ki so potrebni
za izvršitev proračuna, je potrebno v Državni zbor posredovati do 1. oktobra. Ker do tega
roka, vlada še ni uspela skleniti dogovora s sindikati javnega sektorja, vezanega na plače
javnih uslužbencev, so v interventni zakon vključene tudi določbe, ki se nanašajo na plače
javnih uslužbencev in s tem povezane ukrepe. Predlog zakona je začasne narave in velja za
leti 2011 in 2012.
V zakonodajno proceduro se posreduje predlog zakona, ki vsebuje ukrepe, kot jih je določila
vlada ob pripravi predloga proračunov. V kolikor bo s sindikati dosežen drugačen dogovor,
bodo v skladu s Poslovnikom Državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07, uradno prečiščeno
besedilo) k temu delu predlagani ustrezni amandmaji.
S tem zakonom predlagajo ukrepi, ki bodo kratkoročno pripomogli k zmanjšanju tveganja
za stabilnost javnih financ, dolgoročno pa bo potrebno spremeniti predvsem pokojninski in
zdravstveni sistem ter delovanje javnega sektorja. Predlog zakona je začasne narave in velja
za leti 2011 in 2012. (Vir: Vlada RS)
101. SEJA VLADE, 30.09.2010
ODPOVED KOLEKTIVNE POGODBE ZA JAVNI SEKTOR

Vlada RS je na današnji seji zaradi zaostrenih makroekonomskih in javnofinančnih razmer in
številnih, a neuspešnih poskusov sklenitve dogovora z večino reprezentativnih sindikatov
javnega sektorja o zamiku izplačila tretje in četrte četrtine odprave nesorazmerij v osnovnih
plačah, sprejela sklep o odpovedi kolektivne pogodbe za javni sektor in kolektivnih pogodb
dejavnosti in poklicev oziroma aneksov k tem pogodbam. Reprezentativnim sindikatom
javnega sektorja bo vlada v kratkem ponudila v podpis nove kolektivne pogodbe, pri čemer
bo dinamika odprave tretje in četrte četrtine nesorazmerja v osnovnih plačah javnih
uslužbencev vezana na 3% gospodarsko rast. Ostale določbe sedaj veljavnih kolektivnih
pogodb, ki se nanašajo na uvrstitev delovnih mest oziroma nazivov v plačne razrede, bodo
ostale nespremenjene, s čimer bo raven osnovnih plač ohranjena na sedanji ravni. (Vir:
Vlada RS)
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OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS ZA EVROPSKE LOKALNE SKUPNOSTI (CEMR‐ELAC) ŠE AKTUALEN

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

Razpis ELAC ‐ GER

DELAVNICA: »TERITORIALNO SODELOVANJE – SREDSTVA ZA OBČINE DO
LETA 2013«

V okviru evropskega tedna regij in mest bo organizirana delavnica na kateri bodo
predstavljena področja v okviru teritorialnega sodelovanja, kjer se je v sklopu trenutne
finančne perspektive še mogoče prijaviti za sredstva EU. Predstavljen bo tudi program
Evropa za državljane, ki spodbuja čezmejno povezovanje občin. Delavnica je ena izmed akcij
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v okviru partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih
vsebin. Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar prosimo, da prisotnost potrdite na
telefonski številki (01) 438 22 70 oziroma na naslovu info@center‐evropa.si. Sreda, 6. oktober
2010 od 10.00 do 11.30, Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana. Več informacij je na voljo
na spletni strani: http://center‐evropa.si/
DELAVNICA: »KOHEZIJSKA POLITIKA, EVROPA 2020 IN NOVA FINANČNA
PERSPEKTIVA – PRILOŽNOSTI ZA NVO«

V okviru evropskega tedna regij in mest bo potekala delavnica za nevladne organizacije na
kateri bodo predstavljene: kohezijska politika in priložnosti financiranja projektov nevladnih
organizacij v okviru obstoječe finančne perspektive do leta 2013, ter strategija Evropa 2020 in
predvidene usmeritve financiranja projektov v prihodnjem finančnem obdobju (2014 – 2020).
Poseben poudarek bo na priložnostih za nevladne organizacije in možnostih sooblikovanja
programskih dokumentov za naslednje obdobje. Delavnica je ena izmed akcij v okviru
partnerstva med Evropsko komisijo in Vlado RS pri komuniciranju evropskih vsebin.
Udeležba na dogodku je brezplačna, vendar prosimo, da prisotnost potrdite na telefonski
številki (01) 438 22 70 oziroma na naslovu info@center‐evropa.si. Ponedeljek, 4. oktober 2010
od 15.00 do 18.00, Center Evropa, Dalmatinova 4, Ljubljana. Več informacij je na voljo na
spletni strani: http://center‐evropa.si/
DIGITALNA PRIHODNOST EVROPE

Na konferenci IKT 2010, ki od 27. do 29. septembra poteka v Bruslju, so v središču
najsodobnejše informacijske in komunikacijske tehnologije, udeleženci pa lahko
obiščejo številne predstavitve ter se povežejo z raziskovalci in podjetji.
Digitalne tehnologije imajo moč, da popolnoma spremenijo naše vsakdanje življenje, in tudi
velik gospodarski pomen. Spodbujanje inovacij informacijskih in komunikacijskih tehnologij
je bistven del strategije EU za ohranjanje konkurenčnosti in blaginje v Evropi.
Na konferenci IKT 2010 bodo raziskovalci, podjetniki, vlagatelji in snovalci politik
razpravljali o prihodnosti digitalnih tehnologij. Med temami bodo vprašanja evropske
politike, denimo digitalna agenda EU in sredstva EU za raziskave in inovacije v IKT, ki v
obdobju 2011‐2012 znašajo 2,8 milijarde EUR.
Program konference IKT 2010 je koristen zlasti za mala in srednje velika podjetja, za katera
so organizirane delavnice o financiranju projektov IKT ter potegovanju za naložbena
sredstva in pritegovanju vlagateljev. Za raziskovalce, inovatorje, inženirje in vlagatelje so
pomembne tudi možnosti navezovanja stikov, ki lahko vodijo v uspešna partnerstva. Več o
tem si lahko preberete tukaj. (vir EK)
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IZŠEL PRIROČNIK ZA UČITELJE »EU V ŠOLI«

Predstavništvo Evropske komisije v Sloveniji in Urad Vlade RS za komuniciranje sta s
strokovno pomočjo Zavoda RS za šolstvo izdala priročnik za učitelje o Evropski uniji »EU v
šoli«, ki ga bodo v teh dneh prejele vse osnovne in srednje šole v Sloveniji.
S priročnikom »EU v šoli«, ki je ena od akcij v okviru partnerstva na področju komuniciranja
evropskih vsebin med Evropsko komisijo in Vlado Republike Slovenije, želimo šolam in
učiteljem ponuditi učni pripomoček, ki bi olajšal podajanje evropskih vsebin v programih
izobraževanja. Zasnovan je tako, da omogoča uporabo učiteljem različnih izobraževalnih
programov, predmetov in stopenj. Priročnik vsebuje tudi različne učne metode in delovne
liste, ki so prilagojeni posameznim stopnjam v izobraževanju. Priročnik je dostopen tudi na
spletnem
mestu
Urada
Vlade
RS
za
komuniciranje:
http://www.evropa.gov.si/si/vsebina/publikacije/.
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