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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NEIZKORIŠČENIH ŠE VEČ MILIJONOV EUR PROGRAMA LEADER
Skupnost občin Slovenije je Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na podlagi sklepa
delovne skupine za kmetijstvo SOS naslovila pobudo glede črpanja sredstev iz naslova
programa Leader v okviru delovanja Lokalnih akcijskih skupin (LAS-ov) v občinah. V
okviru slednjega smo izrazili zlasti zaskrbljenost, da bodo sredstva, ob obstoječi praksi in
postopkih MKGP ostala neizkoriščena. Pri pridobivanju sredstev iz obstoječega programa
obstajajo namreč resne ovire, ki kažejo na to, da namen programa Leader pod obstoječimi
pogoji v Sloveniji ne bo dosežen. Z dvema razpisoma je v letu 2008 bilo razpisanih celotnih
33,8 milijona evrov, slednje pa predstavlja vsa sredstva, namenjena za ukrepe Leader v
finančnem obdobju 2007-2013. Do sedaj so bile dodeljene zgolj pravice za koriščenje
sredstev v višini 14 milijonov evrov (to pomeni, da sredstva še niso bila dodeljena). Odbor
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano DZ je pobudo SOS obravnaval včeraj, 17.3.2010 na
svoji 15. seji in sprejel sklep, po katerem MKGP predlaga, da najkasneje v enem mesecu
prouči predloge ter sprejme ukrepe, ki bodo omogočili hitrejše črpanje sredstev iz
programa Leader. Po besedah vodje direktorata za kmetijstvo na MKGP naj bi predlog
optimizacije, s katerim naj bi rešili večino problemov v teh dneh posredovali lokalnim
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akcijskim skupinam ter skupnosti, do konca marca pa sklicali sestanek, na katerem bodo
predstavili načrtovane spremembe in izluščili še morebitna odprta vprašanja. (JT)
NA PREDSEDSTVU O NOVELI JAVNO-NAROČNIŠKE ZAKONODAJE
Ministrstvo za finance je avgusta 2009 objavilo prvi predlog Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN-2B), na katerega je Skupnost občin Slovenije
podala večje število pripomb in predlogov, saj je bil predlog v precejšnji meri nesprejemljiv.
DZ RS je na seji dne 3.3.2010 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem
naročanju (ZJN-2B). Na 16. seji predsedstva, ki je bila 16. marca 2010 v občini Trzin so javnonaročniško novelo predstavili predstavnici Ministrstva za finance, kateri sta tudi sodelovali
pri pripravi zakona. Ob bistvenih novostih, kot so zvišanje spodnje vrednosti predmetnega
javnega naročanja (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) ter uvedba strokovnega izpita iz javnega naročanja (obveznost velja za zaposlene,
ki 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 izpit ne
bo potreben). Slednje je pri članih in članicah predsedstva sprožilo nemalo pomislekov in
negodovanja. Postavila so se vprašanja kot ali je smiselno uvajati obvezno opravljanje izpita
le za področje javnega naročanja, nadalje ali so k opravljanju le tega potem takem zavezani
prav vsi župani in županje, kaj storiti ob morebitnih novih spremembah zakonodaje in ne
nazadnje kdo si bo ob tem odrezal največji kos pogače?! V repliki so se predstavnice
ministrstva oprle na statistiko, katera kaže na ogromno število napak v postopkih javnega
naročanja, katere pa bi po trditvah snovalcev zakonodaje, dotični izpit občutno zmanjšal.
Predsedstvo SOS se je tako seznanilo s spremembami javno-naročniške zakonodaje in hkrati
poziva pristojno ministrstvo, da v kolikor bo to izvedlo zgoraj omenjeno izobraževanje, naj
bo to za občine brezplačno ali pa pooblasti reprezentativno asociacijo, v našem primeru
Skupnost občin Slovenije, da izvede izobraževanje, ki bo prilagojeno potrebam občin. (AJ)
KOLIKO BODO MORALE OBČINE NAMENITI RDEČEMU KRIŽU?
Na sejo predsedstva so bili povabljeni tudi predstavnik Ministrstva za obrambo in
predstavnika Rdečega križa Slovenije. Ti so poudarili, da v sedanji ureditvi občine niso
enako zastopane, zato gredo spremembe v smeri enakopravnejšega vložka občin v
zagotavljanju sredstev za območna združenja RK. Predstavili so Predlog Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije, na katerega je SOS podal
nemalo pripomb, saj je ob temeljitem pregledu več kot očitno, da se na lokalne skupnosti
prenašajo dodatne finančne obveznosti iz državne pristojnosti. Na novo se namreč predlaga
ureditev, po kateri bodo občine zagotavljale sredstva za programe in dejavnosti, ki jih
izvajajo v javnem interesu območna združenja RK Slovenije kot lokalne organizacije, na
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območju posamezne občine v skladu z letnimi programi. Spremembe zakona prav tako
predlagajo ureditev, po kateri bi naj občine namenile za letne programe območnih združenj
RK najmanj 0,25 % sredstev do ugotovljenega obsega primerne porabe po predpisih o
financiranju občin za proračunsko leto, za katerega se sprejema proračun. Tiste občine, ki pa
ne bodo sklenile pogodb za izvajanje letnih programov, pa naj bi prispevale sredstva v višini
0,30 %.
Člani predsedstva se strinjajo in podpirajo omenjene spremembe na tem področju, vendar
poudarjajo, da v kolikor država prenese te obveznosti na lokalne skupnosti, mora tudi za to
zagotoviti finančna sredstva. Omenjene dodatne obveznosti se morajo zato upoštevati v
izračunu povprečnine. Zato, v kolikor bo slednje zagotovljeno, predsedstvo zakon kot tak
podpira. (AJ)
PREDSEDSTVO PODPIRA OBSTOJ SVETOV ŠE V NADALJE
V postopku nastajanja je nova cestno prometna zakonodaja, v sklopu katere 10. člen
predloga Zakona o voznikih med drugim tudi določa ustanovitev in delovanje Svetov za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu, kateri se ustanovijo za načrtovanje in usklajevanje
nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni. Sredstva za financiranje
nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni pa morajo lokalne skupnosti
zagotoviti s proračuni lokalnih skupnosti ter iz drugih sredstev. Na to temo so se seje
predsedstva udeležili predstavniki Ministrstva za promet in Ministrstva za notranje zadeve,
problematiko pa je podrobneje predstavila tudi ga. Tatjana Kocijančič, predsednica DS za
izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu SOS. Spremembe zakona tako
prinašajo lokalnim skupnostim nove finančne obveznosti, za katere pa predlagatelj oziroma
država ne zagotavljata ustreznih finančnih virov.
Predsedstvo je sprejelo sklep, po katerem zastopa stališče, da so sveti za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu še vedno »obvezni«, saj mora biti varnost na cestah ena izmed
prioritetnih tem na občinski ravni. Prav tako predsedstvo predlaga »varovalko« v primeru
manjših občin, da se jim da možnost povezovanja z drugimi občinami v smislu ustanavljanja
skupnega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter se predvidi možnost
povezovanja.
Predsedstvo se še strinja, da bi naj bili sveti posvetovalno telo župana, z namenom da se
opraviči strokovno zastopan kader. V procesu nastajanja nove cestno prometne zakonodaje
pa predsedstvo poziva ministrstvo, da Delovno skupino za izvajanje Nacionalnega programa
varnosti v cestnem prometu pri SOS sprejme kot kompetentnega sogovornika in udeleženca
ter jo tako vključi v postopke sprejemanja predmetnih predpisov. (AJ)
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PRED SEJO PREDSEDSTVA SO SE SESTALE SEKCIJE SOS
Tudi tokrat so se pred sejo predsedstva sestale sekcije, ki so v okviru dnevnega reda
obravnavale prihajajoče spremembe Zakona o lokalni samoupravi, predvsem kaj bodo
novitete prinesle iz vidika posamezne sekcije. Prav tako so se k okviru točk dnevnega reda
člani in članice sekcij pripravili na vsebino seje predsedstva, ob tem pa določili teme, ki bi se
naj obravnavale na prihodnjih sejah. Izpostavili so problematiko dimnikarske službe,
pogrebnih storitev in z njimi povezane zakonodaje v sprejemanju, Zakon o občinskem
redarstvu in še druge aktualne problematike. Člani in članice posameznih sekcij so se
strinjali, da so sestanki v takšni obliki izredno konstruktivni, saj se na tak način lahko
dorečejo vsebine, ki so specifične za posamezno sekcijo (torej za mestne občine, občine s
sedeži upravnih enot ter ostale občine) in se ne tičejo v vseh razsežnosti preostalih občin. (AJ)
POZIV MF K SISTEMSKI UREDITVI S PODROČJA (SO)FINANCIRANJA
LAS-OV
V torek, 02.03.2010 je Delovna skupina za kmetijstvo ponovno obravnavala problematiko
(so)financiranja delovanja lokalnih akcijskih skupin. Da bi občine lahko uspešno sodelovale
v teh strukturah in uspešno sofinancirale LAS, je nujno potrebna ustrezna ureditev konta za
evidentiranje sredstev v proračunih občin. Konto bi moral biti vsebinski, moral pa bi
omogočati tudi izplačila predplačil. Na nivoju države je potrebno ugotoviti, dogovoriti in
doreči, kateri konto lahko pokrije programsko in ekonomsko klasifikacijo. Slednji so namreč
vezani na organizacijsko obliko LAS-a, kar pa, po mnenju predstavnikov lokalne
samouprave ni pravilno. V skladu z navedenim smo MF pozvali k začetnim potrebnim
pristopom za rešitev nastale problemske situacije. (JT)
ZPDUP - USKLAJEVANJE
V sredo, dne 17.03.2010 je na Ministrstvu za gospodarstvo ponovno potekal sestanek na temo
predloga Zakona o pogrebni dejavnosti in upravljanju pokopališč (ZPDUP), ki je bil
oblikovan na podlagi amandmajev SOS in katerega temeljni koncept je v skladu s predlogom
SOS, ki ga je na naše vztrajanje povzela tudi koalicija ter MG podala nalogo priprave zakona
s konceptom, da se pogrebna dejavnost razdeli na obvezno gospodarsko javno službo
(dežurna služba - prvi prevoz in minimalen obred na pokopališču) ter ostalo pogrebno
dejavnost, ki je prosto na trgu. Na sestanku je SOS ponovno izpostavila, da podpira takšen
koncept, ki je predvsem v javnem interese in katerega temeljno vodilo je zasledovanje pietete
pokojnika. Prav tako je MG večkrat ponovilo, da so možne tehnične spremembe in
dopolnitve zakona, vendar nikakor izven koncepta oziroma omenjenega okvira zakon. Na
drugi strani so predstavniki Obrtno podjetniške zbornice vztrajali, da prvi prevoz ne more
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biti obvezna gospodarska javna služba ter bi morala biti prepuščena trgu, predvsem v
primerih, ko pokojnik umre doma oziroma v bolnišnici, domu za ostarele…. Skupnost občin
se s tem predlogom ni strinjala, saj menimo, da je nujno potrebno, da se prvi prevoz uredi,
da je cena enotna in simbolična na področju ene občine, ko pa mine t.i. »prvi šok« se lahko
sorodniki pokojnika svobodno odločijo kdo bo izpeljal vse ostale podrobnosti v zvezi s
pokopom pokojnika. Glede na potek sestanka je za pričakovati, da bo MG konceptualno
sledilo predlogom Skupnosti občin Slovenije, ki v prvi vrsti zastopa javni interes in pieteto
pokojnika, saj gre za dejavnost posebnega družbenega pomena, ki je ni smiselno oziroma bi
bilo neodgovorno v celoti prepustiti prostemu trgu. (SP)
SEJA VLADE NA TEMO RAZVOJA TURIZMA
SOS je občine obvestil, da je Vlada RS sprejela odločitev, da eno izmed naslednjih sej posveti
izključno vprašanjem razvoja turizma v Sloveniji. Vlada RS, še posebej pa predsednik Vlade
RS, Borut Pahor, poudarja dve ključni področji za dvig konkurenčnosti Slovenije v
prihodnjem, in sicer inovativne tehnologije ter turizem. Vlada RS bo o turizmu govorila
predvidoma 11. maja 2010. MG je zadolženo za vsebinsko priprave seje Vlade RS. Ključni cilj,
ki so si ga zadali je, da tako predsednika Vlade RS kot ostale ministre informirajo o pomenu
turizma za narodno gospodarstvo, interdisciplinarnosti in potencialu turizma, kot nosilcu
razvoja nasploh. Želijo izpostaviti dobre prakse s področja sodelovanja z ostalimi ministrstvi
kakor tudi ozka grla, ki onemogočajo pospešen razvoj turizma. Občine vabimo, da
posredujejo svoje razvojno videnje turizma, predloge za izboljšanje konkurenčnosti
slovenskega turizma ter težave s katerimi se srečujejo pri izvajanju razvojnih projektov s
področja turizma. Odgovore občin pričakujemo do 25. marca (in ne 2. aprila, kot smo
napačno zapisali v e-pošti) na e-naslov sasa@skupnostobcin.si. (SK)
PRVI DEL PRIPOMB K DOLGOTRAJNI OSKRBI IN ZAVAROVANJU ZA
DOLGOTRAJNO OSKRBO
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve naslovila prvi
del pripomb k predlogu Zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo.
Pripombe so dostopne pri jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si. (JT)
PRIPOMBE K PREDLOGU O JAVNIH CESTAH
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za promet naslovila pripombe k predlogu Zakona
o javnih cestah. Predlagali smo ureditev polja preglednosti tudi na občinskih cestah,
predlagali pa smo tudi sprejetje podzakonskega akta - pravilnika, ki bo točno določal
kriterije postavitev prehodov za pešce, tako na državnih kot tudi občinskih cestah. (JT)
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DVIG MINIMALNE PLAČE ZA DRUŽINSKEGA POMOČNIKA?
Ker se spreminja »minimalna plača« in še niso znane podrobnosti drugih transferjev vezanih
na ta termin, se zastavlja vprašanje, kako naj občine ravnajo z izplačili za »družinskega
pomočnika«. (18i. člen ZZVZZ določa: Družinski pomočnik ima pravico do delnega plačila
za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače… Delno plačilo za izgubljeni dohodek se
usklajuje z rastjo minimalne plače). Ali bo dvig minimalne plače veljal tudi za družinske
pomočnike? Vprašanje smo naslovili na pristojno ministrstvo. (JT)
EVALVACIJA SLOVENSKIH MUZEJEV
Danes, v petek 19.3.2010 je na Ministrstvu za kulturo potekala predstavitev projekta
evalvacije slovenskih muzejev v obdobju med 2006 in 2008, ki jo je pripravila Služba za
premično dediščino in muzeje v sodelovanju s strokovnjaki mreže Kulturagenda.
Uvodni nagovor je imela ministrica za kulturo Majda Širca, predstavljeni pa so bili med
drugim tudi rezultati raziskav, katere so podali avtorji projekta. Predstavitve so se udeležili
tudi predstavniki Skupnosti občin Slovenije. (JT)
PREDSTAVITEV NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE
V sredo, 17.3.2010 je potekal delovni posvet, v okviru katerega so predstavniki MDDSZ
predstavili novo paket socialne zakonodaje: Predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev, Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih, Predlog zakona o dolgotrajni
oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo. Razprave so bile zelo burne, predstavniki in
predstavnice občin, ki so se delovnega posveta udeležili, pa so predstavnike MDDSZ
opozorili na vrsto pomanjkljivosti in nejasnosti. (JT)
STALIŠČE VLADE DO MINIMALNE PLAČE V JAVNEM SEKTORJU
Vsi proračunski uporabniki in drugi subjekti javnega sektorja morajo z racionalnim
vodenjem svoje kadrovske in organizacijske politike potrebna sredstva za uveljavitev zakona
o minimalni plači primarno zagotoviti v okviru svojih sprejetih finančnih načrtov. Morebitne
dodatne finančne zahteve zaradi izplačevanja minimalnih plač v višini, določeni z novim
zakonom o minimalni plači, ki jih uporabniki proračuna in drugi subjekti javnega sektorja ne
bi zmogli zagotoviti v okviru sprejetih finančnih načrtov, pa bodo morali argumentirano
utemeljiti. Celotno pojasnilo vlade je dostopno na spletni strani SOS. (JT)
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AKCIJSKI NAČRT STRATEGIJE E-POSLOVANJA
Na spletni strani MJU je objavljen osnutek Akcijskega načrta Elektronskega poslovanja javne
uprave od 2010 do 2015 (AN SREP). Občine vabimo, da sporočijo predloge in pripombe do
ponedeljka, 22. marca na e-naslov sasa@skupnostobcin.si. Ministrstvo za javno upravo, na
katerega je SOS prejšnji teden naslovil poziv k vključitvi občin pri pripravi izvedbenega
dokumenta SREP, se je odzvalo pozitivno. Predstavniki SOS se bodo s pripravljavci
akcijskega načrta namreč sestali prihodnji teden. (SK)
SOS

ŽELI

VKLJUČITEV

V

PRIPRAVE

STRATEGIJE

O

ZAHODNEM

BALKANU
Skupnost občin Slovenije je na Ministrstvo za zunanje zadeve poslala dopis, v katerem
opozarja da asociacija kot tudi njene občine članice niso bile vključene v priprave dveh tako
pomembnih dokumentov in sicer predlog Deklaracije o Zahodnem Balkanu ter predlog
Smernic za delovanje Republike Slovenije do Zahodnega Balkana, katere je sprejela Vlada RS
na seji dne 11. marca 2010. Skupnost občin Slovenije je namreč, prav tako pa tudi njene
občine članice aktivno zastopana v državah Zahodnega Balkana že vrsto let in skupna ocena
je do sedaj bila, da država ne naredi dovolj za povezan in skupen nastop vseh slovenskih
akterjev v državah Zahodnega Balkana. Skupnost občin Slovenije je aktivna članica Mreže
NALAS - mreže združenj lokalnih skupnosti jugozahodne Evrope. Ob tem ima skupnost
številne in odlične bilateralne odnose s partnerskimi združenji v državah Zahodnega
Balkana in njihovimi občinami članicami, z nekaterimi od njih je tudi podpisala posebne
pogodbe o intenzivnejšem sodelovanju. Navkljub resnemu in zavzetemu delovanju
skupnosti v državah Zahodnega Balkana, njeni predstavniki v skladu s sprejetim
dokumentom ne bodo vključeni v delo Koordinacijskega odbora za Zahodni Balkan, prav
tako ne bodo vključeni v številne aktivnosti, ki jih država v državah Zahodnega Balkana
načrtuje, kar bo zagotovo s seboj prineslo posledice, na kar je Skupnost tudi opozorila
pristojno ministrstvo.
POSODABLJANJE BAZE PODATKOV ZA OBVEŠČANJE SOS
Sekretariat SOS je občinam razposlal v izpolnitev tabelo, kamor lahko občine vpišejo podatke
oseb za obveščanje o delu skupnosti. Na Skupnosti občin Slovenije se namreč zavedamo
pomembnosti informacij, zato nam je zagotavljanje ažurnosti in točnosti posredovanih
informacij ena izmed prioritet v našem delu. Zato smo se odločili, da naše baze podatkov
posodobimo in dopolnimo. V kolikor želite, da so zaposleni v vaši občini ažurno obveščeni o
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informacijah tako iz področja zakonodaje, objave razpisov, najave seminarjev, izobraževanj
kot tudi o vseh ostalih pomembnih dogodkih, nam izpolnjeno priloženo tabelo pošljite na
alenka.jarc@skupnostobcin.si , najkasneje do srede 24. marca 2010.
V kolikor pa dopisa in tabele niste prejeli, pa nam to sporočite na zgornji elektronski naslov
in vam bomo ponovno poslali elektronsko pošto. (AJ)
OBVEZNO ČIPIRANJE MAČK IN PROBLEM ZAPUŠČENIH ŽIVALI
Svet zavetišča za zapuščene živali nas je obvestil, da so na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano RS ter na Veterinarsko upravo RS poslali dve pobudi in sicer za
obvezno čipiranje lastniških mačk ter v zvezi s problematiko zapuščenih živali. Svet, ki
deluje na območju gorenjskih občin, ki imajo sklenjene pogodbe o sodelovanju z Zavetiščem
Perun z Blejske Dobrave (to so občine: Jesenice, Kranjska Gora, Žirovnica, Gorje, Bled,
Bohinj, Radovljica, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Naklo, Šenčur, Tržič in Žiri),
ustanovljen 21.01.2010, je namreč obravnaval problematiko zapuščenih oz. prostoživečih
mačk. Predstavniki občin so tako izrazili pobudo, da se uvede obvezno čipiranje lastniških
mačk in s tem identifikacija mačk. Uvede naj se tudi register mačk, kot obstaja za pse, in sicer
za boljši nadzor nad izvorom mačk ter že opravljenimi storitvami pri mačkah. Prav tako je
pri obravnavi problematike zapuščenih živali ugotovil nekatere pomanjkljivosti v veljavnem
Zakonu o zaščiti živali. Glede na to, da se pripravlja sprememba zakona, so člani Sveta
oblikovali nekaj predlogov, s katerimi menijo, da bi se rešili nekateri problemi, ki se tičejo
predvsem nadzora nad psi ter zagotovitvi večje varnosti pred psi, pa tudi zmanjšali stroški,
ki jih občine plačujejo zavetišču za oskrbo živali. O nadaljnjih korakih bo sekretariat občine
ažurno obveščal. (AJ)
TEDENSKI PREGLED ZAKONODAJE
V medresorskem usklajevanju ministrstev so naslednji predlogi predpisov:
Predlog

Pravilnika

o

spremembah

in morebitne pripombe in stališča posredujete

dopolnitvah Pravilnika o normativih in na jasmina@skupnostobcin.si do 23.3.2010.
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca
Obrazložitev sprememb
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predlog

Uredbe

o

oblikovanju

cen Predloge in mnenja nam čim prej posredujte

proizvodnje in distribucije pare in tople na sasa.kek@skupnostobcin.si
vode za namene daljinskega ogrevanja za
tarifne odjemalce
Predlog

Uredbe

o

spremembah

in Pripombe in stališča posredujete na

dopolnitvah uredbe o notranji organizaciji, jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do
delovnih mestih in nazivih v organih javne 22.3.2010.
uprave in v pravosodnih organih
Predlog zakona o uveljavljanju pravic iz Vljudno vas prosimo, da nam morebitne
javnih sredstev.

pripombe in stališča posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do
26.3.2010.

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
Predlog zakona o socialno varstvenih Prosimo, da nam morebitne pripombe in
stališča na predloge posredujete na

prejemkih

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do

 kratek povzetek.

26.3.2010.

Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in
zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
Pravilnik o standardih in normativih
socialnovarstvenih storitev,
Razširitev akcijskega programa za invalide
2007-2013.
Zakon o pravilih cestnega prometa

Pripombe in mnenja posredujte na:
- iz področja občinskih redarskih služb
miha.mohor@skupnostobcin.si
- iz področja nacion. programa varnosti v CP  na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si
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 pravilniki
Zakon

o

spremembah

in

Pripombe in mnenja posredujte na:

dopolnitvah - iz področja občinskih redarskih služb

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

Zakona o javnih cestah

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

Zakon o voznikih
Akcijski načrt Strategije elektronskega
poslovanja

Predloge in pripombe pošljite na
sasa.kek@skupnostobcin.si do
22.3.2010

POBUDE SOS
ENOTNO

NAVODILO

GLEDE

MINIMALNE

PLAČE

PRI

OSNOVNEM

ZDRAVSTVENEM ZAVAROVANJU OBČANOV
Državljan RS, ki ima v RS prijavljeno stalno prebivališče in ne izpolnjuje pogojev za
zavarovanje po nobeni drugi točki 15. člena ZZVZZ, je obvezno zdravstveno zavarovan
preko občine. To velja pod pogojem, da državljan nima nobenih dohodkov oziroma če, kadar
živi sam, njegovi povprečni mesečni dohodki v zadnjih treh mesecih ne dosegajo 50 %
minimalne plače, oziroma če, kadar živi z ožjimi ali širšimi družinskimi člani v skupnem
gospodinjstvu, njihovi povprečni mesečni dohodki na družinskega člana v zadnjih treh
mesecih ne dosegajo 25 % minimalne plače, razen kadar ima sam ali njegovi ožji ali širši
družinski člani prihranke oziroma premoženje, ki dosega ali presega višino 60 osnovnih
zneskov minimalnega dohodka. Minimalni dohodek je dohodek, ki je kot tak določen s
predpisi s področja socialnega varstva. Ker smo na Skupnost občin Slovenije prejeli
neuradno informacijo, da Centri za socialno delo naj ne bi upoštevali novega zneska
minimalne plače, vas vljudno pozivamo, da se ministrstvi medsebojno uskladita in tako za
občine kot centre za socialno delo izdata enotna navodila. (jt)
OBRAZEC M1
Glede na to, da bo poteklo eno leto, odkar so občine izdale odločbe o sklenitvi obveznega
zdravstvenega zavarovanja za občanke in občane in s tem nove obrazce M-1, smo na
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ministrstvo naslovili pobudo za pojasnilo, ali je potrebno sedanje obrazce M-1 zaključiti in
pisati nove oziroma ali je dovolj, da se izdajo samo nove odločbe. (JT)
POBUDA DURS-U ZA SKLENITEV DOGOVORA
Posamezne občine so od izpostav davčnih uradov prejele dopis, v katerih so bile obveščene,
da se s 1.1.2010 uvajajo kontrole rezidentskega statusa. To pomeni, da oddaja REK obrazca ni
možna, v kolikor podatek o rezidenstvu na obrazcu REK ne bo usklajen s podatkom o
rezidenstvu, ki je zaveden v davčnem registru. Davčni upravi RS smo predlagali dogovor, v
skladu s katerim bodo davčne izpostave sprejemale podatke kot jih posredujejo občine,
davčne nepravilnosti pa naj občanke in občani v bodoče urejajo z izpostavami davčnih
uradov kot pristojne institucije iz tega naslova. (JT)
NEVARNI PREVOZI
Skupnost občin Slovenije je že nekaj let aktivna na področju problematike nevarnih odsekov
oziroma poti učencev v šolo, zadeva pa je do danes ostala sistemsko neurejena. Odboru za
kulturo, šolstvo, šport in mladino, Odboru za promet in Odboru za lokalno samoupravo in
regionalni razvoj smo posredovali obrazloženo pobudo ter jih vljudno prosili, da v okviru
svojih pristojnosti odprejo razpravo ter tako z združenimi močmi naredimo prve korake za
konstruktivno rešitev večletne problemske situacije. Kljub temu, da je bila vložitev ustavne
presoje Skupnosti občin Slovenije pred leti uspešno rešena, se zaradi dolgotrajnih postopkov
na sodišču zadeva ni premaknila, občine pa ostajajo v kočljivi situaciji in obremenjene z
nerešenimi zadevami. (JT)
NAPOVEDNIK DOGODKOV
22.3. / PRIPRAVE NA RAZPIS AKTIVNO EVROPSKO SPOMINJANJE
Vabimo Vas, da se udeležite delavnice za prijavo na razpis za Akcijo 4: Aktivno evropsko
spominjanje V OKVIRU PROGRAMA EVROPA ZA DRŽAVLJANE. Prijavni rok za
omenjeno akcijo je 30. april 2010.
Delavnica je zanimiva za tiste, ki se ukvarjajo z ohranjanjem spomina na žrtve nacizma,
fašizma in stalinizma ter ohranjanjem spomenikov, krajev in arhivov, povezanih z
deportacijami. Upravičeni prijavitelji so društva, zavodi, ustanove, združenja preživelih,
združenja družin žrtev, spomeniki, muzeji, občine, zveze, možganski trusti, raziskovalne
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ustanove, organizacije, ki so dejavne na področju prostovoljnega dela in druge nepridobitne
organizacije s pravnim statusom.
Delavnica bo potekala v Centru Evropa (Dalmatinova 4, Ljubljana) 22. marca 2010 od 15.00
do 16.30. Na delavnici bodo predstavljeni pogoji za sodelovanje na razpisu ter obrazci za
prijavo in poročanje. Več informacij o programu je na voljo na spletni strani www.ezd.si, za
dodatna pojasnila pa so Vam na voljo v info pisarni programa EVROPA ZA DRŽAVLJANE
na MOVIT NA MLADINA, Tel.: 01 430 47 47. Udeležbo sporočite do 17. marca 2010 na enaslov info@ezd.si. Udeležba na delavnici je brezplačna.
23.3. / DS RS BO OBRAVNAVAL POBUDO SOS
V torek, 23.3.2010 bo obravnavala problematiko izvajanja LEADER. Slednja se navezuje na
pobudo Skupnosti občin Slovenije, ki smo jo v Državni svet posredovali 1.3.2010.
Komisijo DS RS za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano je Skupnost občin Slovenije obvestila o
problematiki (so)financiranja in delovanja lokalnih akcijskih skupin (LAS), ob enem pa
izrazila zaskrbljenost o črpanju evropskih sredstev zaradi vse preveč prisotne birokracije na
strani Ministrstva za kmetijstvo in s tem v zvezi dolgotrajnimi postopki.
Skupnost občin Slovenije bo občine o razpletu predmetne problematike ažurno obveščala.
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
23.3. / KORAK NAPREJ V ENERGETIKI STAVB
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Seminar Korak naprej v energetiki stavb organiziramo v skupnem sodelovanju SOS in
ostali partnerji projekta NIMSEC na MEGRI, in sicer 23. in 24. marca 2010, v Gornji
Radgoni, v dvorani 5.
Seminar je priložnost, kjer lahko spoznate realizacijo pristopov k uresničevanju nacionalnih
in mednarodnih ciljev na področju energetske učinkovitosti v stavbah. Po uvodni
predstavitvi projekta NIMSEC, ki je usmerjen k razvoju modela energetsko trajnostne
lokalne skupnosti, bo sledil program, ki bo namenjen v prvem delu upravljavcem z energijo
ter v drugem dnevu izvajalcem, t.j. projektantom, inštalaterjem in tistim, ki se dejansko
ukvarjajo s projektiranjem in postavitvijo sistemov za izkoriščanje obnovljivih virov energije
ter učinkovito rabo energije v stavbah.
Udeležba je brezplačna za oba dneva (lahko tudi samo en dan), vendar so obvezne prijave
udeležbe na e-pošto mateja@lea-pomurje.si ali na telefonsko številko (02) 538 13 54 (ga.
Mateja Kohek) zaradi omejenega števila udeležencev. Vstop v dvorano (dvorana nekdanjega
casinoja) je izven sejmišča in ne potrebujete vstopnice za sejem.
Program in ostale podrobnosti so v

vabilu.

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 !
24.3. / DAN ZA SPREMEMBE
Obveščamo vas o projektu, ki ga pripravljajo na Slovenski filantropiji, Združenju za
promocijo prostovoljstva, s katerim si prizadevajo za dvig prepoznavnosti prostovoljskega
dela. Letos bodo prvič priredili Dan za spremembe, ki se bo zgodil 24. marca. Na ta dan
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bodo v različnih krajih po Sloveniji potekale številne prostovoljske akcije, ki jih pripravljajo v
sodelovanju z različnimi prostovoljskimi organizacijami in občinami. Pridružil se jim bo
lahko vsak, ki bo želel v družbo in okolje vnesti pozitivne spremembe.
Vabljeni vsi, da stopite iz ustaljenih smernic, zavihate rokave in vsaj za en dan postanete
prostovoljci. Pridružite se pri urejanju otroških in športnih igrišč, barvanju sten mladinskih
centrov, deljenju hrane brezdomcem, druženju s starejšimi v domovih upokojencev ali
dežuranju na SOS telefonih in še mnogim drugim prostovoljskim aktivnostim, ki se bodo na
ta dan odvijale po Sloveniji.
Več o samem Dnevu za spremembe in prostovoljskih akcijah, ki bodo potekale 24. marca si
lahko preberete na www.prostovoljstvo.org.
Podprite akcijo tudi vi in se pridružite prostovoljskim akcijam! Več tukaj!
Andreja Svete, kontaktna oseba
01/ 430 12 88 , e-naslov: andreja.svete@filantropija.org.
25.3. / JAVNA NAROČILA PO NOVEM
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s predavateljem Milanom Železnikom vljudno
vabi na delovni posvet: »JAVNA NAROČILA PO NOVEM«, ki bo v četrtek, dne 25.03.2010,
s pričetkom ob 10.00 uri, v prostorih Austria Trendhotela, Dunajska 154, Ljubljana.
Državni zbor je na svoji redni seji dne 03.03.2010 po vseh popravkih in usklajevanjih sprejel
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o javnem naročanju (ZJN -2B). Zakon je s
sprejetjem omenjene novele v precejšnji meri spremenjen, zato 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 slušatelja.
Vabilo
Prijavnica
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25.3. / DS ZA MLADINSKO POLITIKO
V četrtek, dne 25. marca, ob 10.00 uri vas vabimo na 5. sestanek Delovne skupine za
mladinsko politiko pri SOS, ki bo v prostorih Celjskega mladinskega centra v Celju,
Mariborska cesta 2.
Sestanek je namenjen predstavitvi podatkov in ugotovitev iz publikacije Statističnega urada
RS »Mladi v Sloveniji«, ki jih bo predstavila avtorica Nelka Vertot. Na podlagi dosedanjih
razprav in zaključkov naše delovne skupine o pripravljeni mladinski zakonodaji ter
konkretizaciji družbenega položaja mladih v Sloveniji, ki ga podajata obe publikaciji bomo
ocenili kaj konkretno novega prinašata predlagana zakona in kako bo njun sprejem pozitivno
vplival na spremembo težkega družbenega položaja mladih v Sloveniji.
Povezane na publikaciji:
- Publikacija Med otroštvom in odraslostjo: Analiza položaja mladih v Sloveniji 2009
- Publikacija Mladi v Sloveniji
Prosimo, da se sestanka zanesljivo udeležite! V kolikor bi se želeli udeležiti sestanka, pa niste
član delovne skupine, nam to sporočite na elektronski naslov alenka.jarc@skupnostobcin.si
ali tel 02/2341500!
25.3. / DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV
Skupnost občin Slovenije, Združenje občin Slovenije, Služba Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko in Skupna občinska uprava PTUJ Vas vabimo na III.
Posvet DELOVANJE SKUPNIH OBČINSKIH UPRAV V SLOVENIJI, ki bo v ČETRTEK, 25.
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. Vsem, ki
ste se na posvet že prijavili sporočamo, da bodo vaše prijavnice upoštevane za 25.3. 2010.
Vabilo
Prijavnica
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26.3. / KOMISIJA ZA SOCIALO IN VARSTVO
Vabimo vas na srečanje Komisije za socialo in zdravstvo, ki bo v petek, 26. marca 2010 v
prostorih Mestne občine Celje s pričetkom ob 10.00 uri.
Predlagan dnevni red:
1. Predlog Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev
2. Predlog Zakona o socialno varstvenih prejemkih
3. Predlog zakona o dolgotrajni oskrbi in zavarovanju za dolgotrajno oskrbo
4. Predlogi, vprašanja in pobude članov
Vljudno vas prosim, da svojo prisotnost potrdite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
Predlogi zakonodaje so dosegljivi v rubriki zakonodaja - predlogi predpisov.
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
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 emailu na metka@skupnostobcin.si ali na naslov Skupnost občin Slovenije, Partizanska cesta
1, 2000 Maribor. Vljudno vabljeni!
VABILO
PRIJAVNICA
8.4. / DS ZA OBČINSKO REDARSKO SLUŽBO
V četrtek 8. aprila 2010 bo potekal sestanek Delovne skupine za občinsko redarsko službo pri
SOS. Kraj sestanka bo sporočen naknadno.
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14.4. / DS ZAIZVAJANJE NPVCP
V sredo, 14.4.2010 se bo v prostorih Mestne občine Celje sestala Delovna skupina za izvajanje
Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu. Osrednja tema srečanja bo delovanje
Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu ter v zvezi s tem povzetimi aktivnostmi v
zadnjih tednih. Več informacij sledi v prihodnjih dneh….
14. - 16.4. / MEDNARODNI SEMINAR - CONNECTING EU
Skupnost občin Slovenije vas vljudno vabi na mednarodni seminar za pripravo projektov,
ki spodbujajo aktivno državljanstvo v organizaciji Nacionalne agencije programa Mladi v
akciji v sodelovanju z Informacijsko pisarno programa Evropa za državljane. Seminar je
namenjen razvoju konkretnih projektov sodelovanja med občinskimi upravami in
mladinskimi organizacijami v okviru možnosti, ki jih za mednarodne projekte na tem
področju ponujata programa Mladi v akciji in Evropa za državljane.
K udeležbi na seminarju vabljene občine in njihove partnerske občine iz tujine, vsaka občina
pa za partnerja na seminarju predlaga tudi enega predstavnika mladinske organizacije iz
lokalnega okolja. Na seminarju bi tako sodelovali mednarodni projektni timi, ki bi jih
sestavljala dva predstavnika lokalnih skupnosti (eden iz Slovenije in eden iz tujine) in dva
predstavnika mladinskih organizacij (eden iz Slovenije in eden iz tujine).
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)

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
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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).
73. SEJA VLADE RS, 18.03.2010
SPREMEMBE USTAVE RS
Vlada RS je sprejela Predlog za začetek postopka za spremembe 160., 161. in 162. člena
Ustave Republike Slovenije. S predlogom se na podlagi določbe prvega odstavka 168. člena
Ustave RS predlaga Državnemu zboru, da začne ustavno-revizijski postopek glede
navedenih členov Ustave RS.
Navedene vsebine predloga sprememb Ustave RS se nanašajo na novo sistemsko urejanje
pristojnosti Ustavnega sodišča RS. Temeljno izhodišče predlaganega novega sistema
določitve pristojnosti Ustavnega sodišča RS v ustavi je, da se pristojnosti ustavnega sodišča
praviloma uredijo v ustavi in da se Ustavnemu sodišču RS da takšen sistemski položaj, da bo
lahko učinkovito izvajalo pristojnost varovanja ustavnega reda Republike Slovenije ter
človekovih pravic in temeljnih svoboščin.
Ustavno sodišče bo tako dobilo še okrepljen položaj na področju pristojnosti odločanja s
ciljem, da se na sistemskem nivoju razvije vladavina prava ter varstvo človekovih pravic in
temeljnih svoboščin v Sloveniji.
Morda najbolj bistvena sprememba Ustave RS (162. člen) je, da bi Ustavno sodišče RS prosto
odločalo, ali bo obravnavalo vložene pobude za ocene ustavnosti oziroma ustavne pritožbe
fizičnih ali pravnih oseb (uvedba t.i. diskrecijske izbire zadev). Na ta način bo Ustavno
sodišče RS pridobilo podobne postopkovne pristojnosti in sistemski vpliv na razvoj
vladavine prava ter varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin v Sloveniji, kot ga
imata npr. Vrhovno sodišče Združenih držav Amerike in Vrhovno sodišče Kraljevine
Norveške. (Vir: Vlada RS)
STALIŠČE VLADE RS GLEDE MINIMALNE PLAČE
Vlada RS je sprejela stališče glede uveljavitve Zakona o minimalni plači v javnem sektorju.
Nov Zakon o minimalni plači določa novo višino minimalne plače v višini 734,15 EUR.
Zakon tudi določa možnost in pogoje za postopen prehod na tako določeno višino
minimalne plače. Ti pogoji so ugotovitev delodajalca, da bi izplačevanje minimalne plače, v
višini določeni v skladu s tem zakonom, delodajalcu povzročilo velike izgube in ogrozilo
obstoj podjetja ali imelo za posledico odpoved pogodb o zaposlitvi iz poslovnih razlogov
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večjemu številu delavcev. Ne glede na zaostreno javnofinančno situacijo obstoj teh pogojev
ni mogoče ugotavljati in ugotoviti pri subjektih javnega sektorja. Zato v javnem sektorju niso
izpolnjeni pogoji za postopen prehod na določeno višino minimalne plače, ampak se od
uveljavitve Zakona o minimalni plači, torej od 1.3.2010, v javnem sektorju izplačuje
minimalna plača v višini, določeni s tem zakonom.
Ocenjuje se, da bo minimalno plačo po uveljavitvi novega zakona o minimalni plači
prejemalo 1552 javnih uslužbencev v javnem sektorju, finančne posledice nove višine
minimalne plače pa so v celotnem javnem sektorju letno 1.296.577,96 € bruto/bruto. Ocena
potrebnih dodatnih finančnih sredstev za izplačevanje nove višine minimalne plače v javnem
sektorju je bila narejena že v fazi sprejemanja Zakona o minimalni plači (osnova za oceno so
bili podatki ISPAP o izplačanih plačah v javnem sektorju za mesec november 2009).
Vsi proračunski uporabniki in drugi subjekti javnega sektorja morajo, z racionalnim
vodenjem svoje kadrovske in organizacijske politike, potrebna sredstva za uveljavitev tega
zakona primarno zagotoviti v okviru svojih sprejetih finančnih načrtov. Morebitne dodatne
finančne zahteve zaradi izplačevanje minimalnih plač v višini, določeni z novim zakonom o
minimalni plači, ki jih uporabniki proračuna in drugi subjekti javnega sektorja ne bi zmogli
zagotoviti v okviru sprejetih finančnih načrtov, pa bodo morali argumentirano utemeljiti.
(Vir: Vlada RS)
DOKONČANJE SISTEMA MNOŽIČNEGA VREDNOTENJA NEPREMIČNIN
Vlada Republike Slovenije se je seznanila s potekom zaključnih aktivnosti za dokončanje
sistema množičnega vrednotenja nepremičnin in spremenila svoj sklep z dne 5. 3. 2009 tako,
da se 4. točka glasi: »Vlada Republike Slovenije je naložila Geodetski upravi Republike
Slovenije, da zagotovi izvedbo prvega pripisa vrednosti nepremičninam v registru
nepremičnin najkasneje do 1. maja 2011.«
Projekt obveščanja lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin je
geodetska uprava pričela izvajati v letu 2009. Zaključek je bil predviden v letu 2010. Prvotno
je bil projekt obveščanja zasnovan tako, da bi lastniki nepremičnin pripombe na modele
vrednotenja nepremičnin in spremembe podatkov o nepremičninah, posredovali po spletu
ali z obiskom ene izmed 45 geodetskih pisarn v Sloveniji. Glede na dosedanje izkušnje pri
uporabi internetnih storitev državne uprave obstaja velika verjetnost, da bi le manjši del
lastnikov uporabljal spletno aplikacijo in bi se večina odločila za obisk geodetskih pisarn. To
bi lahko povzročilo dolge vrste in veliko nezadovoljstvo lastnikov.
Projekt je bil zato dopolnjen tako, da bodo imeli vsi lastniki nepremičnin, možnost
posredovanja pripomb in sprememb tudi z običajno pošto. Zaradi tega bo potrebno
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preoblikovati obvestila. Obseg obvestil se bo povečal za trikrat. Predvsem zaradi obsega
tiska obvestil, povečane poštnine in povečanja obsega vnašanja podatkov v računalnik se bo
vrednost povečala za 777.512€ (od tega je skoraj 700.000€ povečanja zaradi stroškov tiska,
poštnine in povečanega obsega vnašanja podatkov v računalnik). Sprememba projekta
vpliva tudi na čas dokončanja projekta. S predlagano spremembo bodo lastniki dobili
obvestila jeseni 2010, spremenjeni in dopolnjeni podatki o nepremičninah bodo zbrani do
konca letošnjega leta, predlog popravljenih modelov vrednotenja nepremičnin bo pripravljen
v začetku naslednjega leta. Vlada bo uredbo s katero bo določila modele množičnega
vrednotenja nepremični sprejela najkasneje maja 2011.
Vlada Republike Slovenije je zato določila nov rok za dokončanje projekta do 1. maja 2011.
Za obveščanje lastnikov nepremičnin o poskusnem izračunu vrednosti nepremičnin pa je
Geodetski upravi v letu 2010 iz tekoče proračunske rezerve razporedila 2.567.588 evrov.
Za dokončno vzpostavitev množičnega vrednotenja nepremičnin bo MOP - Geodetska
uprava RS obvestila vse lastnike (1.200.000) nepremičnin (6.500.000) o posplošeni tržni
vrednosti njihovih nepremičnin. Lastniki nepremičnin bodo imeli možnost podati pripombe
in predloge na modele množičnega vrednotenja ter na podatke o nepremičninah, ki so se
uporabili pri izračunu. (Vir: Vlada RS)
NOVIČKE DRUGIH
SLOVENSKA BISTRICA – OBČINA PRESEŽKA
Slovenska Bistrica je po analizah v sklopu projekta Občina presežka po kazalniku index že
drugo leto na prvem mestu. Index je seštevek gospodarskih in človeških kazalnikov ter
ekonomičnosti občine. Analizo je opravila Akademija Sirius v sodelovanju s Fakulteto za
upravo Univerze v Ljubljani. Dosežek potrjuje razvojno naravnanost občine, ki jo ta
zagotavlja s številnimi novimi investicijami na vseh področjih. Med vsemi občinami je
največji preskok naredila občina Log-Dragomer in to kar za 36 mest. Županja občine
Slovenska Bistrica Irena Majcen je povedala, da na sam gospodarski razvoj vplivajo z
izgradnjo Podjetniške cone Bistrica, v prihodnosti pa aktivno delajo na projektu Alureg, na
katerem bi po njenem mnenju lahko potekal razvoj gospodarstva v občini prihodnjih 30 do
50 let. (vir: Dnevnik, AJ)
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‘’ŽIVI VODNI SVET –MOJ SVET’’
Ministrstvo za okolje in prostor letos že sedmič skupaj s partnerji (Zavodom RS za šolstvo,
Društvom za proučevanje ptic in varstvo narave, Inštitutom za celostni razvoj in okolje in
Svetovnim združenjem za vodo-GWP) pripravlja likovni natečaj »Postani donavski
umetnik«, s katerim obeležujemo 29. junij, dan Donave. Letošnja tema je: ŽIVI VODNI
SVET - MOJ SVET; letošnje leto je namreč Mednarodno leto biotske raznovrstnosti.
Donavski umetniki so povabljeni k izdelavi skulpture iz naravnih materialov, ki jih najdejo
ob rekah in potokih (les, listje, kamenje,….), ki mora biti vezana na zgoraj navedeno temo.
Rok za oddajo fotografij skulptur, ki jih bo ocenila komisija, je ponedeljek, 10. maj 2010. (vir:
MOP, AJ)
Kontaktna oseba:
Milena Janežič
Tel.: 01/ 478 7335
milena.janezic@gov.si
Ministrstvo za okolje in prostor
SLOVENIJI TOŽBA ZARADI DELCEV PM
₁₀
V Sloveniji so na področju kakovosti zunanjega zraka največje težave s preseganji mejnih
vrednosti za koncentracijo delcev PM₁₀ . V preteklih letih so bile te presežene v Ljubljani,
Mariboru, Celju, Zagorju ob Savi, Trbovljah, Novi Gorici in Rakičanu pri Murski Soboti.
Zaradi prekomernih preseganj mejnih vrednosti za delce ₁₀,
PM
je Evropska komisija
Slovenijo že opozorila z uradnima opominoma februarja 2009 in novembra 2009. Ker
Slovenija še ni sprejela vseh potrebnih ukrepov, se je EK odločila za tožbo proti Sloveniji.
Vlada RS je lani sprejela Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem
s PM₁ ₀, ki opredeljuje ukrepe, potrebne za izboljšanje kakovosti zraka. Z operativnim
programom je vlada določila ukrepe na nacionalni ravni, potrdila cilje zmanjšanja
onesnaženja in potrdila nameravane ukrepe na regionalni ter lokalni ravni. Programe
ukrepov, ki bodo uvedli ukrepe na regionalni in lokalni ravni na posameznih območjih, bo v
sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in nekaterimi ministrstvi (MzP, MG, MF) pripravil
MOP in sprejela Vlada RS. (vir: MOP, AJ)
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NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV
UREJA OKIOS WWW.OIKOS.SI

NOV POZIV 
TRETJI POZIV PROGRAMA SREDNJA EVROPA
Predmet poziva: krepitev teritorialne kohezije, promocija integracije ter spodbujanje
konkurenčnosti tega dela Evrope. Poziv predvideva 5 tipov projektov, in sicer:
- Skupne strategije in razvoj akcijskih načrtov.
- Razvoj mednarodnih orodij.
- Vzpostavitev skupnega upravljanja.
- Priprava investicij.
- Pilotske izvedbe.
Ob ustrezni utemeljitvi je možno prijaviti tudi drugačne projekte.
Upravičenci: nacionalne, regionalne in lokalne oblasti, zbornice, mala in srednje velika
podjetja, razvojne agencije, raziskovalni instituti, interesne skupine, mednarodne
organizacije, univerze, centri odličnosti, poslovni inkubatorji, izobraževalni centri, socialni
partnerji.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, potovanja in
nastanitve, sestanki in dogodki, stroški promocije, oprema, investicije, drugi stroški, ki bodo
nastali v okviru projekta.
Višina sofinanciranja: do 85 % upravičenih stroškov iz ESRR, predvidena velikost projektov
je od 1 do 5 milijonov €.
Trajanje projektov: 30 do 36 mesecev, pod posebnimi pogoji so dovoljeni tudi projekti do 48
mesecev trajanja.
Rok za oddajo: 7. 5. 2010. Več info TUKAJ.

NOV POZIV 
JAVNI POZIV CIVIL PROTECTION 2010
Predmet poziva: Sofinanciranje aktivnosti za ozaveščanje javnosti in boljše sodelovanje na
področju civilne zaščite. Preko poziva se bodo sofinancirali projekti z naslednjimi cilji:
- razvoj politik za preprečevanje naravnih nesreč;
- povezovanje relavantnih akterjev in politik v okviru upravljanja nesreč,
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- izboljšava učinkovitosti politik za preprečevanje nesreč;
- izboljšava učinkovitosti ukrepov za primer nesreče;
- sodelovanje med državami na področju pripravljenosti civilne zaščite.
Upravičenci: državne institucije, zbornice, mednarodne organizacije, agencije, sindikati,
lokalne in regionalne oblasti / iz držav članic, EFTA/EEA (Norveška, Islandija, Lihtenštajn) in
Hrvaška.
Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, potovanja in
nastanitve, oprema, drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta.
Višina sofinanciranja:
- Prevention projects: do 75 % upravičenih stroškov, max 500.000 EUR na projekt.
Vsaj 3 partnerji iz treh upravičenih držav.
- Preparedness projects: do 75 % upravičenih stroškov, max 400.000 EUR na projekt.
Vsaj 2 partnerja iz dveh upravičenih držav.
Pri obeh tipih projektov je odobreno 60 % predplačilo, po končanem projektu pa še 40 %
sofinanciranja.
Trajanje projektov: do 24 mesecev.
Rok za oddajo: 31. 3. 2010. Več info TUKAJ.
MEDNARODNE NOVIČKE
KONGRES DOBIL NOVEGA GENERALNEGA SEKRETARJA
Na 18. plenarni skupščini Kongresa lokalnih in regionalnih oblasti so bile tudi volitve za
novega generalnega sekretarja. Med najverjetnejšimi kandidati sta bila avstrijski predstavnik
Andreas Kiefer in italijanska predstavnica Antonella Cagnolati. Na plenarnem zasedanju je
zmagal Andeas Kiefer s 137 od 244 glasovi. Avstrijski predstavnik bo začel svoj petletni
mandat 1. aprila 2010.
INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA ZA VZDRŽNO ZDRAVSTVO
Javni zdravstveni sistemi so zaradi staranja prebivalstva pod vedno večjim pritiskom, zato je
pomembna pomoč informacijske tehnologije. Informacijska tehnologija spreminja podobo
zdravstva v Evropi, vendar ne tako hitro, kot si želi EU. Evropski ministri, pristojni za
zdravje, se bodo zato ta teden sestali v španski Barceloni, da bi se dogovorili o dolgoročnih
ciljih na področju e-zdravja. Program e-zdravje se nanaša na zdravstveno varstvo, ki temelji
na elektronskih proizvodih in storitvah. Zajema uporabo nove tehnologije in učinkovitejših
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metod dela. Tokrat bo letno zasedanje ministrov prvič ob istem času in na istem kraju kot
letna konferenca o e-zdravju, na kateri bodo govorili o zdravstvenih delavcih in
informatikih. Na konferenci, pri kateri sodeluje Evropska komisija, bodo predstavili tudi
novosti s tega inovativnega trga EU.
EUREKA DAY 2010
V organizaciji korejskega Ministrstva za ekonomijo znanja in nemškega EUREKA
predsedovanja se je 18. marca zaključil dogodek EUREKA DAY 2010. Gre za prvi dogodek,
ko je evropska industrija prišla predstaviti in izmenjati ideje o razvoju novih tehnologij na
področjih informacijske družbe, zelenih tehnologij, predelovalnih dejavnosti ter
biomedicinskih tehnologij. Koreje je pred dobrim letom kot prva neevropska država
pridobila status pridružene države v EUREKA iniciativi. Sprejem Koreje je omogočilo
slovensko predsedovanje EUREKA iniciativi v letih 2007/08 s sprejemom t.i. Ljubljanske
strategije, ki med drugim tudi poudarja potrebo evropskega gospodarstva po večji
internacionalizaciji in globalizaciji. EUREKA dneva se je udeležilo več kot 600 predstavnikov
podjetij in institucij znanja iz Evrope in Koreje. Na konferenci je bil kot primer izredno dobre
prakse prikazan projekt s slovensko-korejskimi partnerji, v katerem sodelujeta Tecos in
ljubljanska Fakulteta za strojništvo v Ljubljani.
21. MAREC – PROTI RASNI DISKRIMINACIJI
Generalna skupščina Združenih narodov je leta 1966 razglasila 21. marec za mednarodni dan
za odpravo rasne diskriminacije v spomin na tragične dogodke v Shapervilleu (Južna
Afrika), kjer je policija na ta dan leta 1960 s streli pokončala 69 in ranila preko 300 ljudi, ki so
mirno demonstrirali proti zakonom apartheida. Primeri diskriminacije in nestrpnosti so
pogostejši v zaostrenih ekonomskih in socialnih razmerah, v kakršnih se svet in Slovenija
nahajata sedaj. Proti vsem oblikam diskriminacije in nestrpnosti se mora boriti vsak
posameznik, pa tudi družba in mednarodna skupnost na nacionalni in mednarodni ravni
preko institucionaliziranih mehanizmov in aktivnosti civilne družbe. Slovenija se v
mednarodnih organizacijah, kot so OZN, Svet Evrope in OVSE, zavzema za dosledno
spoštovanje in izvajanje regionalnih in univerzalnih instrumentov s področja rasizma, rasne
diskriminacije, ksenofobije in drugih oblik nestrpnosti ter vodi reden dialog z nadzornimi
mehanizmi za izvajanje teh instrumentov. Skupaj z Belgijo je Slovenija vlagateljica bienalne
resolucije v podporo Mednarodne konvencije o odpravi vseh oblik rasne diskriminacije v
generalni skupščini OZN. (vir. MZZ, AJ)
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