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17. SEJA PREDSEDSTVA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na 17. redni seji Predsedstva, 25.5.2010 v prostorih
Golf Arboretuma v Volčjem potoku, gostilo predstavnike Ministrstva za okolje in prostor,
Ministrstva za kmetijstvo, gospodarstvo in prehrano, Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko, Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve,
Ministrstva za okolje in prostor, in sicer Direktorata za prostor ter Direktorata Celovite
presoje vplivov na okolje. S predstavniki MOP in MKGP je Predsedstvo SOS iskalo ustrezne
rešitve za problematiko sprejemanja občinskih prostorskih načrtov (OPN). V nadaljevanju
pa je Predsedstvo skupnosti razpravljalo tudi o drugih temah, in sicer: Predlog Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Predlog Zakona o malem delu.
O PROBLEMATIKI SPREJEMANJA OPN
Problematika sprejemanja prostorskih aktov občin, slednjim že več let predstavlja trn v peti,
saj se kljub velikemu angažiranju strokovnih delavcev na občinah in strokovnih izvajalcev,
zaradi težav z ministrstvom za prostor zadeve odvijajo zelo počasi, brez sprejetja OPN pa
gradnja novih objektov v občinski lasti (npr. vrtcev) ni mogoča. Predstavnik MOP, Damijan
Uranker, je razložil, da do časovnih zamikov pri sprejemanju prostorskih aktov prihaja
predvsem zaradi kadrovskih težav, pa tudi zaradi implementacije evropskih direktiv na
področju varčne energije. Člani Predsedstva so izpostavili tudi težave z ministrstvom za
kmetijstvo na tem področju – kritike so se pojavile predvsem v zvezi spreminjanjem
namembnosti kmetijskih zemljišč, ki so v neposredni bližini že obstoječe infrastrukture, pa
tudi v zvezi z zapostavljenim položajem občin na prednostni listi za nakup zazidljivih
zemljišč. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se sicer zaveda zamud, vendar si
prizadevajo, da bi uspeli vse urediti v roku, hkrati pa so izpostavili, da je državna prioriteta
varovati temeljna kmetijska zemljišča, čeprav ne želijo zavirati razvoja.
O UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Predsedstvo SOS je Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve predstavilo svoja stališča
do Predloga Zakona o uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in opozorilo na morebitne
časovne zamike, saj naj bi predlog zakon stopil v veljavo s 1. Januarjem 2011, do
posredovanja podatkov pa bo prišlo šele junija prihodnjega leta. Predsedstvo SOS sicer
načeloma podpira intence Ministrstva za vzpostavitev enotne evidence zavarovancev po 15.
členu predloga zakona, vendar vsebina ostaja še v veliki meri nedorečena in nedodelana.
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je predstavnici ministrstva opozorilo, da bo v
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primeru sprejetja takšnega predloga zakona njegova vsebina ustavno sporna. Predlog
namreč predvideva tristransko razmerje, v katerem bo občina kot plačnica določenih
storitev, kot stranka izključena iz postopka ter bo v postopku upravičena zgolj do dajanja
mnenj. Slednje je sporno tako iz ustavnega vidika kot iz vidika avtonomije lokalne
samouprave. Predlog predsedstva se je glasil, da se na državo prenesejo tudi plačila
socialnih storitev (obvezno zdravstveno zavarovanje po veljavni zakonodaji, plačila vrtcev),
ki jih sedaj plačujejo občine, temu ustrezno pa naj se zniža primerna poraba.
O PREDLOGU ZAKONA O MALEM DELU
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je ugotavljalo, da predlagani Zakon o malem delu, ki
ga je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podalo v javno obravnavo dne
12.3.2010 ne odgovarja zadovoljivo na vsa vprašanja možnih učinkov na slovenski trg dela,
učinkov na gospodarstvo, podjetništvo in obrtne dejavnosti, ter na delovanje in financiranje
lokalnih mladinskih skupnosti na nivoju slovenskih občin. Pri vprašanju zdravstvenega
zavarovanja se je predsedstvo Skupnosti občin Slovenije navezalo tudi na problematiko
novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-K), pri čemer
je Ministrstvo za zdravje s strani skupnosti že bilo opozorjeno na dejstvo, da predstavlja
financiranje obveznega zdravstvenega zavarovanja po 21. točki 15 člena, ter 22. člena
podvajanje zdravstvenega zavarovanja za šolajoče osebe, ki so starejši od 26. let. Po temeljiti
obravnavi predloga Zakona o malem delu, tako njegovih normativnih, sistemskih in
praktičnih vidikov je predsedstvo Skupnosti občin Slovenije predlagalo, da pristojno
ministrstvo in zainteresirane interesne skupine skupaj oblikujejo takšne zakonske okvire, ki
bodo po eni strani podpirale fleksibilnost dela in delovnih praks, po drugi pa odpravljale
anomalije, ki so se v zadnjih letih na tem področju vzpostavile.
O MLADINSKI POLITIKI
Predsedstva Skupnosti občin Slovenije so se udeležili tudi predstavniki mladinskega sveta
Slovenije, ki so predstavili Resolucijo o vzpostavljanju boljših pogojev (so)delovanja mladih
pri oblikovanju lokalnih skupnosti. Slednja opisuje trenutno stanje na področju sodelovanja
mladinskih svetov lokalnih skupnosti z lokalnimi oblastmi ter poziva k izboljševanju
trenutnega stanja s spremembo zakonskih in drugih predpisov, ki v Sloveniji urejajo
delovanje lokalnih skupnosti. Poziv MSS se je nanašal zlasti na pridobitev rednega kanala
komunikacije med MSLS in lokalnimi oblastmi ter na ureditev rednega financiranja MSLS s
strani lokalnih oblasti. Resolucijo je sprejel mladinski svet, obravnavala jo je tudi delovna
skupina Skupnosti občin Slovenije za mladinsko politiko, podporo pa je izkazalo tudi
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije.
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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
PREDLOG VLADI O KADROVSKI OKREPITVI MOP IN MKGP
Nekateri popravki prostorske zakonodaje so do zdaj bili narejeni, vendar se stanje ni
bistveno izboljšalo. Problemi se pojavljajo na vseh treh segmentih, tako na MOP, nosilcih
urejanja prostora kot tudi občinah. MOP je v letu 2009 analiziral ter identificiral
najpogostejše probleme, ki se pojavljajo pri sprejemanju OPN, na podlagi česar je nastala
novela Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, 108/2009), ki naj bi rešila nekatere
težave oziroma pomanjkljivosti, vendar se le to ni zgodilo. Največja težava še vedno ostaja,
to je usklajevanje OPN z nosilci urejanja prostora. Na podlagi sklepa Predsedstva SOS, ki ga
je le to sprejelo na svoji 17. Seji, je SOS na kabinet predsednika Vlade naslovil dopis s
pobudo za kadrovskimi okrepitvami predvsem na MOP (Direktorat za prostor) in MKGP s
ciljem kvalitetnejše in hitrejše obravnave vlog in posredovanje mnenj v zvezi s sprejemanjem
OPN. (SP)
ODBOR DZ PREVERIL REŠITEV PROBLEMATIKE PROGRAMA LEADER IN
DIVJADI
V petek, 28.5.2010 je v Odboru za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v Državnem zboru
potekala sejo z namenom obravnave uresničevanja sklepov v zvezi s problematiko izvajanja
programa Leader ter sklepov v zvezi s koncesijskimi dajatvami za trajnostno gospodarjenje z
divjadjo. Obe problematiki je odbor DZ obravnaval na pobudo Skupnosti občin Slovenije.
Odbora se je udeležil tudi predstavnik SOS, predhodno pa smo poslankam in poslancem
odbora posredovali pisno poročilo. Ob tem smo povzeli, da se je problematika v zvezi s
koncesijskimi dajatvami za trajnostno gospodarjenje z divjadjo za zdaj rešila, predstavniki
ministrstva tega delovnega področja so bili izjemno kooperativni in odprti za sodelovanje.
Nasprotno je reševanje problematike glede programa Leader, saj je s predstavniki MKGP in
MF problematika bila rešena le deloma. Tako so ostala odprta vprašanja glede potrjevanja
letnih izvedbenih načrtov s strani MKGP, ter vprašanje pravne organizacijske oblike
Lokalnih akcijskih skupin s strani MF.
Na podlagi odbora DZ je mogoče zaključiti naslednje: Na seji nadzornega odbora programa
razvoja podeželja dne 9. junija 2010 bodo obravnavane spremembe za izvajanje pristopa
Leaader v tem programskem obdobju. Po sprejetju vsebin na odboru bodo spremembe
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poslani evropski komisiji v potrditev. Potrditev se pričakuje v dveh mesecih, sledi
sprememba uredbe in nato objava novega razpisa. Novi razpis za izvajanje pristopa Leader
lahko pričakujemo šele v jeseni. Primerna organizacijska oblika LAS še ni definirana, MF pa
predlaga pogodbeno partnerstvo, vendar na samem odboru kaj več ni bilo predstavljeno.
LIN za leto 2010 bodo potrjeni najkasneje v roku 1 meseca, izdane so prve tri odločbe o
potrditvi LIN, Odbor za kmetijstvo državnega zbora pa bo spremljal izvajanje sprememb pri
pristopu Leader in na ministrstva apelira, da so konstruktivna in da rešitve pripravijo v čim
krajšem času. (jt)
USKLAJEVANJE NA MINISTRSTVU ZA PROMET
Predstavniki Komisije za občinsko redarsko službo so se v petek 27. maja 2010 sestali na
zadnjem usklajevanju predloga sprememb in dopolnitev Zakona o pravilih cestnega
prometa. Na sestanku so prisotni skupaj pregledali zadnjo verzijo predloga zakona ter
preverili, ali so bile pripombe posredovane s strani Komisije za občinsko redarsko službo
Skupnosti občin Slovenije upoštevane. Člani komisije so bili z doseženim zadovoljni, saj je
bila večina pripomb upoštevanih. Komisija za občinsko redarsko službo se je ves čas
zavzemala izboljšati zakonodajo in s tem izboljšati pogoje za delo občinskih redarskih služb
ter zagotoviti varnost in javni red v naseljih ter občinskih cestah. (MM)

PROSTOVOLJNI VEČSTRANSKI POBOT – SESTANEK AJPES
V četrtek, dne 27.05.2010 je na Sedežu AJPES-a potekal sestanek na temo večstranskega
prostovoljnega pobota medsebojnih obveznosti poslovnih subjektov v državi. E-pobot
AJPES omogoča hiter, varen, preprost, učinkovit in poceni način poravnanja medsebojnih že
dospelih obveznosti poslovnih subjektov. Namen sestanka je bil seznanitev gospodarskih
združenj in ostalih reprezentativnih združenj z večstranskim prostovoljnim pobotom
medsebojnih obveznosti ter sprejeti sklepe kako spodbuditi čim več poslovnih subjektov k
vključitvi v večstranski prostovoljni pobot. Glede na krizni čas in enormne medsebojne
dolgove poslovnih subjektov bi v primeru, da bi se v pobot vključila večina poslovnih
subjektov, to najverjetneje pomenilo olajšanje in povečanje likvidnosti slovenskega trga. Na
sestanku se je razpravljalo tudi o obveznem pobot, ki bi ga uzakonila država, kar bi po
mnenju predstavnikov AJPES in gospodarskih zbornic, bil eden boljših protikriznih
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ukrepov, vendar država kot kaže tega ne podpira. V bistvu gre za dovršen računalniški
sistem, ki ga upravlja AJPES. Več o postopkih vključitve v ta sistem si lahko preberete na
www.ajpes.si. V bistvu gre za enostavno formulo in sicer več obveznosti kot je prijavljenih
boljši makroekonomski rezultat omenjen pobot prinaša. Prisotni na sestanku so sprejeli
zaključke, da bo vsak pripomogel k ozaveščanju svojih članov o dobrobiti prostovoljnega
večstranskega pobota ter da bodo skupaj z različnimi promocijskimi akcijami poskušali
pobot predstaviti širši javnosti. (SP)
SOS PRIČEL Z REGIJSKIM POVEZOVANJEM SVETOV ZA PREVENTIVO IN
VZGOJO V CESTNEM PROMETU
BREZPLAČNA STORITEV OBČINAM ČLANICAM!
Predlog Zakona o voznikih predvideva Svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu v
lokalnih skupnostih, ki določa, da lokalne skupnosti za načrtovanje in usklajevanje nalog
preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo svete za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu. Sekretariat Skupnosti občin Slovenije je v okviru Delovne
skupine za izvajanje nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu aktivno pristopil k
pogajanjem in aktivnostim v okviru priprav predloga zakona. V ta namen smo po občinah
članicah izvedli anketo, kjer smo preverili obstoj in delovanje svetov za preventivo in vzgojo
v cestnem prometu v občinah. Ugotovili smo, da velika večina občin svete za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu sicer ima ustanovljene, vendar je veliko takšnih, ki zaradi
različnih vzrokov ne delujejo in niso aktivni. Seveda je pa na drugi strani še kar nekaj
občin takšnih (predvsem manjših, kjer so težave tako s finančnega kot kadrovskega vidika),
kjer svete za preventivo sploh nimajo ustanovljenih. . Delovna skupina SOS je ob podpori
predsedstva SOS kot organa odločanja skupnosti sprejela sklep, po katerem bo občinam
skušala zagotoviti možnost povezovanja v smislu skupnega sveta za preventivo v okviru
regijskega povezovanja. V okviru regijskega povezovanja bomo okrepili na eni strani moč
Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni, na drugi strani pa
omogočili vsem tistim, ki določbam predloga zakona zaradi kadrovskih in finančnih
razlogov ne bodo sposobni slediti, delovanje in udejstvovanje v skladu z zakonom. Poziv
občinam, pristopna izjava. Skupnost občin Slovenije si bo prizadevala k povezovanju zaradi
nam vsem skupnega – PRITI VARNO NA CILJ. (jt)
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AKTIVNO K SPREMEMBAM ZVKD
Komisija za kulturo je v skladu s sprejetimi sklepi aktivno pristopila k pripravi sprememb in
dopolnitev Zakona o varstvu kulturne dediščine. Občine ustanoviteljice pooblaščenih
muzejev smo tako pozvali k sodelovanju, pripravljena verzija predlog sprememb in
dopolnitev pa se bo

predstavila na skupni okrogli mizi predstavnikov pooblaščenih

muzejev in občin ustanoviteljic. Tako definirane potrebne spremembe in dopolnitve bo
predstavnik skupnosti, imenovan v delovno skupino pri ministrstvu za kulturo, zastopal v
okviru priprave sprememb na državnem nivoju. (jt)
PO 81. SEJI VLADE RS JE ŠLA ZAHVALA TUDI SOS
Vlada Republike Slovenije je na seji Vlade RS dne 11.5.2010, namenjeni izključno turizmu, letega opredelila kot enega najpomembnejših gospodarskih sektorjev, ki generira nova
delovna mesta in ima izrazito pozitiven vpliv na uravnoteženi regionalni razvoj. Kot
sodelujoče pri pripravi gradiva za to sejo Vlade RS, je mag. Marjan Hribar, Generalni
direktor Direktorata za turizem,

Skupnost občin Slovenije pisno seznanil s ključnimi

sprejetimi sklepi vlade:  Vlada RS opredeljuje turizem kot enega najpomembnejših
sektorjev gospodarstva.  S ciljem hitre in učinkovite realizacije zastavljenih ukrepov, bo
predsednik Vlade RS ustanovil strateški svet, kot medresorsko posvetovalno telo za
razvoj, implementacijo in spremljanje uresničevanja zastavljenih ciljev.  Vsa ministrstva
bodo preučila predloge Ministrstva za gospodarstvo za hitrejši in uspešnejši razvoj turizma
in sprejela takšne ukrepe, ki bodo prispevali k dvigu konkurenčnosti slovenskega turizma.
Ob tej priložnosti se je generalni direktor Direktorata za turizem zahvalil Skupnosti občin
Slovenije za odzivnost in posredovano gradivo. Srečanje predsednika Vlade RS in celotne
ministrske ekipe je imelo status zaprte seje vlade, zato so lahko k prisostvovanju na seji
povabili zgolj enega predstavnika turističnega gospodarstva ter predstavnika civilnega
sektorja (TZS). (SK)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
STALIŠČA K UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
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V skladu s sprejetim sklepom predsedstva 17. redne seje, je Skupnost občin Slovenije na
poslanke in poslance naslovila stališča k Predlogu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev. V prvi vrsti smo pozdravili spremembe na vsebinskem področju predloga zakona
ter smo ocenili, da je sprejetje zakona, ki bo enotno urejal uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, ne samo smiselno, temveč tudi dobrodošlo. Uvodoma smo ugotavljali, da je
predviden termin uveljavitve zakona glede na manjkajoče izračune oziroma simulacije,
ki bi omogočala primerjavo med obstoječim in novim sistemom povsem nerealen.
Sporni in skrb vzbujajoči sta predvsem dve predlagani ureditvi. Predlog zakona predvideva
prenos zaposlenih iz občin na centre za socialno delo. Ob tem zakon ne predvideva in ne
ureja stanja v primeru majhnih občin. Slednje že tako ne razpolagajo z dovolj razpoložljivim
kadrom, saj ena oseba praviloma pokriva več vsebinskih področij in del. Predlog zakona bi
moral za majhne občine vključiti varovalno ureditev v primeru, da občina ne bo imela
kadrovske možnosti prenosa delavca na center za socialno delo. V tem primeru smo
predlagali, da si centri za socialno delo potreben ustrezni kader zagotovijo sami.
Sporna je tudi predlagana ureditev, po kateri bo občinam na eni strani odvzeta možnost
udejstvovanja v samem postopku podeljevanja pravic iz naslova na primer obveznega
zdravstvenega zavarovanja ali sofinanciranja vrtca, bo pa ostala plačnica storitve. Dejanska
dejstva in okoliščine na podlagi vložene vloge bodo tako ugotavljali in o njih odločali centri
za socialno delo, občina pa bi po predlagani ureditvi predloga zakona ostala plačnica te
storitve. Slednje je absolutno nesprejemljivo,v nasprotju ne samo z ustavno ureditvijo
temveč tudi pravno državo kakor tudi v nasprotju z avtonomijo lokalnih skupnosti. Predlog
zakona predvideva tristransko razmerje, v kateri bi občina kot plačnica storitve bila
zavezana zgolj k plačilu t.i. socialne storitve brez možnosti do ugovora, pritožbe ali
kateregakoli drugega pravnega sredstva. Zakon sicer predvideva ureditev, po kateri bi
občina dala k odločbam centra za socialno delo soglasje. Na drugi strani, če občina soglasja
odločitvi centra za socialno delo ne da, nima takšno dejanje občine nobene pravne teže.
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije zato poslankam in poslancem Državnega zbora
predlagalo, da predlog zakona predvidi tudi prenos plačila iz lokalnih skupnosti na
državo, občinam pa se v ta namen ustrezno zniža primerna poraba. (jt)
STALIŠČA
K
UREDBI
ODLAGALIŠČIH

ZARADI

ODLAGANJA
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ODPADKOV

NA

Sekretariat SOS je v okviru medresorske obravnave obravnaval Predlog Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih. Z vsebino
predlagane uredbe so bile seznanjene tako občine članice, kot tudi Komisija za gospodarske
javne službe pri SOS. V okviru pripomb smo med drugim ministrstvo opozorili, da bi v
primeru zamude objave OD posamezne občine na spletni strani, posledično nastal mrtev
prostor glede obračunavanja po 1.7.2010. (SP)
POSLANA STALIŠČA K PREDLOGU ZAKONA O MALEM DELU
Predlog zakona je v medresorskem usklajevanju, obravnavalo pa ga je tudi predsedstvo
Skupnosti občin Slovenije. Skupnost občin Slovenije ugotavlja, da predlagani Zakon o
malem delu, ki ga je Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve podalo v javno
obravnavo dne 12.3.2010, popravljeni predlog Zakona o malem delu z dne 29.3.2010,
dodatna pojasnila v dokumentih »Stanje in rešitve« in »Primerjava obstoječe in predlagane
ureditve študentskega dela«, ne odgovarja zadovoljivo na vsa vprašanja možnih učinkov na
slovenski trg dela, učinkov na gospodarstvo, podjetništvo in obrtne dejavnosti, ter na
delovanje in financiranje lokalnih mladinskih skupnosti na nivoju slovenskih občin. Predlog
Zakona o malem delu pomanjkljivo obravnava učinek na financiranje in izvajanje aktivnosti
mladinskih skupnosti, ki za lokalno okolje omogoča družabno življenje, bogati lokalno
skupnost s kulturnimi, športnimi in izobraževalnimi aktivnostmi. Učinki predloga zakona
so nedorečeni, zato predstavlja takšno predvideno poseganje v trenutno ureditev
mladinskega organiziranja na lokalni ravni dodatno obremenitev za lokalne skupnosti, ki bi
morale ob izpadu stabilnega financiranja same zagotoviti sredstva. (SP)
UPRAVNE TAKSE
Skupnost občin Slovenije je s strani Ministrstva za finance prejela v obravnavo predlog
Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o upravnih taksah (ZUT-H). Predmetni
zakona, ki je bil pripravljen skladno s Programom Vlade za leto 2010, je občinam članicam
bil poslan po elektronski pošti. Občine pozivamo, da nam najkasneje do petka, 4. 6. 2010
posredujete morebitne pripombe in dopolnitve na info@skupnostobcin.si. (SP)

POROČILO INŠPEKTORATA ZA JAVNO UPRAVO
V vladnem postopku je poročilo Inšpektorata za javno upravo o opravljenih inšpekcijskih
pregledih v letu 2009. Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja je bilo predlaganih 25
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razveljavitev nezakonitih individualnih aktov v državnih organih. V upravah lokalnih
skupnosti je inšpektorica predlagala Komisiji za pritožbe iz delovnega razmerja
razveljavitev naslednjih nezakonitih individualnih aktov: - razveljavitev odločb o
imenovanju v uradniški naziv (29-krat); - razveljavitev pogodb o zaposlitvi (23-krat); razveljavitev aneksov k pogodbam o zaposlitvi (40-krat); - razveljavitev sklepov o določitvi
plače (3-krat). Vsebina poročila je dostopna na spletni strani Vlade RS.
SOS SVETUJE

NASLEDSTVO NEPREMIČNIN - LJUDSKI ODBORI - OBČINE
Pred kratkim se je občina članica na SOS obrnila s prošnjo po pomoči z naslednjim
vprašanjem: »V občini članici imajo precej nepremičnin, katerih lastništvo je v zemljiški knjigi
vpisano kot Občinski (Krajevni ali Okrajni) ljudski odbor. Radi bi razrešili lastništvo teh parcel.
Menijo, da je pravni naslednik občina, to pa bi morali dokazati, vendar ne vedo kako. Vedo, da je
takšnih parcel še kar nekaj po drugih občinah širom Slovenije. Zanima jih ali je katera občina že rešila
to zadevo in kako?«
Na SOS je prišlo nekaj odgovorov občin, zato dva odgovora podajam v nadaljevanju in
menim, da bodo tudi drugim občinam v pomoč.
1. Občina je problem rešila tako, da so v zemljiškoknjižni predlog citirali naslednje
zakone:
Zakon o območjih okrajev in občin v Ljudski republiki Sloveniji (Ur.list LRS 24/55),
Zakon o postopku za ustanovitev, združitev oziroma spremembo območja občine
ter o območjih občin (Ur.list RS št. 28/80, 9/82, 27/84, 38/89, 30/90), Zakon o
ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij (Ur.list RS 60/94), Zakona o
spremembah in dopolnitvah zakona o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih
območij (Ur.list 56/98), 5.člen Zakona o lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini
(Ur.list RS 44/97).
Zemljiška knjiga v občini članici je na podlagi teh zakonov vknjižila občino kot
pravno naslednico "krajevnega; okrajnega ; občinskega ljudskega odbora; ipd."
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2. 12. člen Ustavnega zakona za izvedbo ustavnih amandmajev IX do LXXXIX k ustavi
SRS (Ur. I. SRS št. 32/2.10.1989), Zakon o določitvi nalog, ki jih od 1.1.1990 začasno
opravljajo organi samoupravnih interesnih skupnosti in o ustanovitvi določenih
republiških upravnih organov (Ur. l. SRS, št. 42/20.12.1989), 5. člena Zakona o
lastninjenju nepremičnin v družbeni lastnini (Ur. I. RS št. 44/97). (SP)
ŠTEVILO PODPISOV ZA LISTO ZA OBČINSKI SVET
SOS je odgovarjal na vprašanji, koliko % podpisov mora zbrati neodvisni kandidat za pride
na listo za občinski svet (glede na člane volilnih upravičencev) ter ali morajo biti podpisi
overjeni na KU? Ureditev je odvisna od tega, ali je v občini proporcionalni ali večinski sistem
in od tega, koliko je volilnih enot. Če se na primer govori o občini kot je Maribor, kjer je ena
enota in proporcionalni sistem, potem je tako: Neodvisnih kandidatov ni. So samo
kandidatne liste, ki so predlagane s strani strank ali s strani skupin volivcev. Če gre za listo,
predlagano s strani volivcev (tem pravimo običajno nestrankarske ali neodvisne liste), mora
predlagatelj zbrati število podpisov ki so najmanj 1% od števila volivcev, ki so glasovali na
lokalnih volitvah pred 4 leti. V MB je to 490 podpisov. V drugih občinah je drugo
število. Posamezni kandidati ne zbirajo podpisov zase, ker so podpisi podpore le za liste, ne
za posamezne kandidate. Pojasnilo je bilo dano na podlagi tolmačenja dr. Jurija Toplaka. (jt)
PREDSEDNIK VOLILNE KOMISIJE
V občini je v predlogu za predsednika volilne komisije oseba iz druge občine, čeprav imajo v
občini tak kader, ki bi zadostoval kriterijem. Ali lahko Komisija za volitve in imenovanja
predlaga, občinski svet pa potem potrdi osebo, ki je iz občine z ustrezno izobrazbo, se je
glasilo vprašanje. Odgovor se je glasil, da lahko. (jt)
NOVIČKE DRUGIH

NOVA SPLETNA STRAN MOP WWW.SKRBIMOZAVODE.SI
Ministrstvo za okolje in prostor je v želji, da Načrt upravljanja voda čim bolj približa najširši
slovenski javnosti, pripravilo posebno spletno stran www.skrbimozavode.si. Na njej boste
med drugim našli informacije o tem, kaj določa Vodna direktiva, kaj je Načrt upravljanja
11
Tedenske novice SOS / 24.5 - 28.5.2010
Št. 20

voda, kakšna ja praksa na tem področju v sosednjih državah, kako je z načrtom povezana
znanost, kaj je Evropski informacijski sistem za vode, prebirali pa boste lahko tudi vodne
novice. Tukaj najdete tudi izjavo za javnost MOP v zvezi z novo spletno stranjo.
NAČRT UPRAVLJANJA VODA IN LOKALNE SKUPNOSTI
Ministrstvo za okolje je in prostor je v torek, 18. maja 2010, predstavilo osnutek Načrta
upravljanja voda za obdobje 2009-2015 županjam in županom ter drugim predstavnikom
slovenskih občin in strokovnjakom lokalnih skupnosti. Sporočilo za javnost si lahko
preberete tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
02.06 / SREČANJE DELOVNE SKUPINE ZA NOTRANJE REVIDIRANJE
Srečanje delovne skupine za notranje revidiranje Skupnosti občin Slovenije bo v sredo,
2.6.2010 ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska
Sobota. Članice in člani delovne skupine bo po predlaganem dnevnemu redu obravnavale
realizacijo medsebojnega pregleda kakovosti delovanja SNR v občini Jesenice ter revidiranje
sredstev EU skladov in poročanje UNP-ju.
03.06.2010 / PROSTORSKO PLANIRANJE MED SISTEMSKO UREDITVIJO IN
PRAKSO
Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju s Fakulteto za gradbeništvo in geodezijo
(Katedra za prostorsko planiranje) ter Inštitutom za politike prostora vabi na delovni posvet:
»PROSTORSKO PLANIRANJE MED SISTEMSKO UREDITVIJO IN PRAKSO«, ki bo v
četrtek, dne 03.06.2010, s pričetkom ob 09.00 uri, v prostorih Austria Trend hotela (dvorana
Kronos), Dunajska 154, Ljubljana. Prostorsko planiranje v navezavi s sprejemanjem
občinskih prostorskih načrtov je eden večjih oziroma temeljnih problemov s katerim se že
nekaj časa srečuje večina slovenskih občin. Vabilo, prijavnica.
03.06.2010 / DS ZA IZVAJANJE NPVCP
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Delovna skupina Skupnosti občin Slovenije za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v
cestnem prometu se bo sestala 3.6.2010 v prostorih Mestne občine Kranj. Namen srečanja je
uskladiti zadnja stališča k zadnji vsebinski različici Predloga Zakona o voznikih, nanašajoč
se na Svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. V okviru svojega dnevnega reda pa
bo obravnavala in definirala nadaljnje aktivnosti v zvezi z regijskim povezovanjem svetov
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, povpraševanje katerega je sekretariat SOS v tem
tednu naslovil na občine članice.
04.06. / 2. TURNIR SOS V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
V petek, 4. junija 2010 se bomo po letu dni ponovno zbrali in pomerili na 2. turnirju SOS v
malem nogometu in odbojki. Tokrat bo gostiteljica Mestna občina Ptuj, ki je že obljubila, da
bo vreme lepo, vzdušje pa tekmovalno in veselo. Spoštovani župani, županje, direktorji,
direktorice občinskih uprav in drugi občinski uradniki vljudno vabljeni, da si rezervirate
termin in pričnete že zdaj trenirati. Pokali za najboljša mesta že čakajo! Vabilo, prijavnica.
08.06. / PONAVLJAMO DELOVNI POSVET: "VSE O LOKALNIH VOLITVAH"
Skupnost občin Slovenije zaradi velikega povpraševanja ponavlja seminar z naslovom: "VSE
O LOKALNIH VOLITVAH". Prvotno določen termin (v sredo, 2.6.2010) smo zaradi
nepričakovane in nujne službene poti v tujino predstavnice Službe Vlade RS za lokalno
samoupravo in regionalno politiko morali prestaviti. Delovni posvet bo tako v torek,
8.6.2010, lokacija, dnevni red in pričetek delovnega posveta pa ostajajo nespremenjeni.
Vabilo in prijavnico najdete tudi na naši spletni strani. Delovni posvet je namenjen
predstavnicam in predstavnikom občin (županjam/županom, podžupanom/podžupanjam,
direktoricam/direktorjem občinskih uprav, ostalim javnim uslužbencem in strokovno
tehničnim delavcem), občinskim svetnicam in svetnikom, članicam in članom nadzornega
odbora ter komisijam za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.
16.06. / SKUPŠČINA SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
Naslednja skupščina Skupnosti občin Slovenije bo potekala 16.6.2010 v Zrečah, s pričetkom
ob 10.00 uri. Skupščine se bo udeležila ministrica za javno upravo, Irma Pavlinič Krebs, ki bo
predstavila vladno politiko, izhodno strategijo in vplive na javni sektor-občine.
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NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
30.05. / KONFERENCA - "PROTI KLIMATSKIM SPREMEMBAM TUDI S
POMOČJO SATELITOV"
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo v sodelovanju z mednarodno
organizacijo Eurisy organizira konferenco z naslovom »Local and regional authorities
mitigating and adapting to climate change using satellite services« (Proti klimatskim
spremembam tudi s pomočjo satelitov), ki bo potekala 30.5.2010-1.6.2010, v Ljubljani.
Satelitsko opazovanje podnebnega stanja lahko odločno zmanjša delež napačnih opozoril ter
omogoči ocene stanja po naravnih nesrečah. Otvoritvena govornika na konferenci bosta
minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Gregor Golobič in minister pristojen za
področje okolja, prof. dr. Roko Žarnić. Predavanje bo organizirano v angleškem jeziku. Več
programu in možnosti prijave.
04.06.2010 / Vabilo na 4. sejo NO OP RR&ROPI
4.6.2010 bo potekala 4. seja nadzornega odbora za operativni program krepitve regionalnih
razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in operativni program razvoja okoljske in
prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013. Seja se bo pričela ob 9.00 uri, s strani
Skupnosti občin Slovenije pa se bo seje udeležila ga. Andreja Katič, direktorica mestne
uprave Mestne občine Velenje.
08.06. / VABILO NA KONFERENCO OVE IN URE
Vljudno vabljeni na 4. konferenco o obnovljivih virih in učinkoviti rabi energije, ki bo
potekala 8. junija, v hotelu Mons v Ljubljani. Prisluhnete lahko letošnjim smernicam in
dogajanju na področju pridobivanja obnovljivih virov in učinkovite rabe energije. Kotizacija
znaša 135,00 EUR na osebo (brez DDV). Cena vključuje stroške organizacije, konferenčno
gradivo za udeležence, okrepčilo med predavanji in kosilo. Prijavnico lahko pošljete po pošti
na naslov: Mobinet d. o. o., Cesta v Mestni log 88 a, 1000 Ljubljana ali po faksu na 01/429
3303. Prijave prav tako sprejemamo na spletni strani www.energije.si. Program dogodka
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84. SEJA VLADE, 27.5.2010
ZAKON O SISTEMU PLAČ V JAVNEM SEKTORJU
Vlada RS je določila besedilo Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
sistemu plač v javnem sektorju. Predlog zakona določa drugačno osnovo za obračun
izplačila v času dežurstva in znižanje dodatkov za delo v manj ugodnem delovnem času v
času dežurstva za 50%, saj po mnenju vlade v praksi zlasti na področju dejavnosti
zdravstva prihaja do nesorazmerno visokih izplačil v času dežurstva glede na primerjavo s
plačilom dela v rednem delovnem času, kjer je intenzivnost delovnih obremenitev višja.
Predlagana je tudi znižana zgornja meja položajnega dodatka z 20 na 12% osnovne plače.
Skladno z dogovorom socialnih partnerjev v Aneksu h Kolektivni pogodbi za javni sektor v
letu 2009, se bodo osnovne plače s 1.7.2010 povišale za 0,65 odstotka, kar predstavlja
uskladitev v višini polovice rasti stroškov življenjskih potrebščin glede na napoved
gospodarskih gibanj Urada za makroekonomske analize in razvoj. Zaradi številnih zahtev
za odpravo kršitev v zvezi s plačami javnih uslužbencev se s predlogom zakona poleg že
uveljavljenega

upravnega

uvaja

tudi

inšpekcijski

nadzor

in

dodatne

možnosti

sankcioniranja kršiteljev pravne ureditve sistema plač v javnem sektorju. Uveljavitev
predlaganih sprememb in dopolnitev Zakona o sistemu plač v javnem sektorju bi pomenile
zmanjšanje javnofinančnih odhodkov za 4 milijone evrov. (Vir: Vlada RS)
O RDEČEM KRIŽU
Vlada RS je sprejela določila predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Rdečem križu Slovenije s katerim se ureja bolj pregledno in bolj zanesljivo financiranje ter
izvajanje

javnih

pooblastil

Rdečega

križa

Slovenije

in

območnih

združenj.

Temeljni cilj predloga zakona je urediti pregledno in učinkovito sofinanciranje dejavnosti in
programov RKS, zlasti na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, na
zdravstvenem in socialnem, humanitarnem ter dobrodelnem področju, ki jih izvajajo
območne organizacije RKS, s strani lokalnih skupnosti oziroma občin na podlagi vsakoletnih
programov. Predlog zakona določa, da lokalne skupnosti sofinancirajo programe in
dejavnosti RKS na podlagi letnih programov in v skladu z načeli, ki so predpisana za porabo
javnih sredstev. Prejemniki teh sredstev, območne organizacije pa so dolžne skrbeti za
izvedbo programov in ustrezno poročanje pristojnim organom lokalne skupnosti. Odnos
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med lokalnimi skupnostmi in območnimi organizacijami se ureja pogodbeno. (Vir: Vlada
RS)
O SKLADU KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV
Vlada RS je sprejela mnenje o Predlogu zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, ki ga je podal Državni svet RS. Vlada je predlog
preučila in meni, da ni primeren za nadaljnjo obravnavo, saj določa prenos nalog, ki so bile
na podlagi zakona o spremembah in dopolnitvah tega zakona iz Zavoda za gozdove
Slovenije na sklad že prenesene. S sprejetjem tega predloga bi se vsi začeti postopki prenosa
delavcev, sredstev, arhiva in nalog ustavili, že izpeljani postopki prenosa pa vrnili nazaj v
stanje pred uveljavitvijo zakona o spremembah.

Pri tem je treba pojasniti, da ne gre za

prenos javnih nalog, ki jih po zakonu opravlja zavod, temveč izključno za naloge, ki jih je
zavod doslej pogodbeno, proti plačilu, izvajal za sklad. Vlada meni, da je opravljanje teh
nalog, ki so izvorna pristojnost sklada učinkovitejše, če jih sklad izvaja sam, za kar je imel
doslej premalo kadrov. Zavodu pa se s tem ne zmanjšuje pomembnost pri vlogi, ki jo ima na
strokovnem področju. Dobro sodelovanje med obema institucijama bo ključnega pomena za
učinkovito

gospodarjenje

v

državnih

gozdovih

tudi

v

prihodnje.

Predlagatelji zakona pa so predvideli tudi ukinitev prenosa sedemodstotnega deleža
koncesijskih dajatev občinam, v katerih ležijo državni gozdovi s katerimi gospodari sklad
tako,

da

koncesijske

dajatve

od

državnih

gozdov

v

celoti

pripadajo

skladu.

Vlada se s tem ne strinja, saj Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006) v 164. členu
določa, da če koncesijo na ravni dobrin podeli država, pripada del sredstev iz koncesije tudi
občini. Sredstva, ki se namenjajo občinam iz tega naslova, so namenska, višina dajatve glede
na razmerje država-občina, pa je primerljiva z izračuni dela koncesije, ki pripadajo občinam
na naravnih dobrinah, med drugimi raba vode za proizvodnjo električne energije in
rudarske pravice. (Vir: Vlada RS)
O SPREMEMBAH UREDBE O SISTEMIZACIJI
Vlada RS je sprejela besedilo Uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o notranji
organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v
pravosodnih organih. Uredba pomeni realizacijo sprememb in dopolnitev Zakona o
zunanjih zadevah (ZZZ-1C) in sprememb in dopolnitev Zakona o izvrševanju kazenskih
16
Tedenske novice SOS / 24.5 - 28.5.2010
Št. 20

sankcij (ZIKS-1C). Glede na določbe zakona, ki ureja zunanje zadeve, uredba določa nazive
in položaj diplomatov v zunanji službi Ministrstva za zunanje zadeve ter uslužbencev
Ministrstva za obrambo, ki prav tako opravljajo delo v zunanji službi. V skladu z določbami
zakona, ki ureja izvrševanje kazenskih sankcij, pa se naziv »paznik« spremeni v naziv
»pravosodni policist«. Neuradno prečiščeno besedilo Uredbe je dostopno na spletni strani
MJU (www.mju.gov.si). (Vir: Vlada RS)
ZELENO JAVNO NAROČANJE
Vlada RS je sprejela Poročilo o izvajanju ukrepov in doseganju ciljev na področju zelenega
javnega naročanja v obdobju junij 2009 – marec 2010. Vlada je maja 2009 sprejela Akcijski
načrt za zeleno javno naročanje (AN ZeJN) za obdobje 2009 – 2012. Ključni cilj akcijskega
načrta je zmanjšati okoljski vpliv javnega sektorja na okolje s pomočjo vključevanja okoljskih
vidikov v razpisne pogoje javnih naročil in v posamezne segmente poslovanja državne
uprave. Za doseganje tega cilja določa akcijski načrt 14 ukrepov in časovni okvir za njihovo
izvedbo. V skladu s tem dokumentom so morali odgovorni do konca aprila pripraviti
poročilo o izvajanju ukrepov AN ZeJN. Poročilo navaja, kateri ukrepi so bili izvedeni v
obdobju junij 2009 – marec 2010 in v kolikšnem obsegu, hkrati pa ponazarja napredek, ki je
bil pri doseganju sistemskih in konkretnih ciljev akcijskega načrta dosežen v obdobju junij
2009 – marec 2010. (Vir: Vlada RS)

NOVIČKE ZA BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV UREJA WWW.OIKOS.SI
INTELLIGENT ENERGY CALL FOR PROPOSALS 2010

Predmet poziva: Sofinanciranje projektov, ki bodo prispevali k ciljem programa Pametna
energija. Ključne aktivnosti, ki se financirajo s tem pozivom so:
- energetske učinkovitost in racionalna raba virov (izboljšanje energetske učinkovitosti
ter podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje);
- novi in obnovljivi viri energije (promocija novih in obnovljivih virov energije za
proizvodnjo elektrike, gretje; biogoriva; podpora diverzifikaciji energetskih virov);
- energija v prometu (diverzifikacija goriv, promocija obnovljivih goriv in učinkovite
rabe energije v prometu, podpora pri pripravi in udejanjanju potrebne zakonodaje).
Upravičenci: Države članice EU, Hrvaška, Norveška, Islandija, Lihtenštejn. Projektno
partnerstvo zahteva 3 partnerje iz 3 različnih držav.
17
Tedenske novice SOS / 24.5 - 28.5.2010
Št. 20

Upravičeni stroški: stroški zaposlenih, administrativni stroški, zunanji izvajalci, oprema,
drugi stroški, ki bodo nastali v okviru projekta
Višina sofinanciranja: EU bo financirala do 75 % upravičenih stroškov.
Trajanje projektov: do 3 leta.
Rok za oddajo: 24.06.2010 do 17:00 TUKAJ.
ECO-INNOVATION – POZIV 2010

Predmet poziva: promocija novih pristopov k eko-inovacijam na področju upravljanja z
okoljem ter vzpostavitev okolju prijaznejših procesov, storitev in produktov ter spodbujanje
okoljskih rešitev. Prednostna področja poziva so: recikliranje materialov, trajnostni gradbeni
proizvodi, prehrambeni sektor in sektor pijač, zeleno poslovanje in pametni nakupi.
Upravičenci: vse pravne osebe javnega in zasebnega prava, prednost bodo imela mala in
srednje velika podjetja.
Upravičeni stroški: inovativni ukrepi na področju upravljanja z okoljem vključno z
materiali, procesi, tehnikami.
Višina sofinanciranja: sofinanciranje projektov s strani EU pa znaša 50%.
Trajanje projektov: maksimalno trajanje projektov je3 leta.
Rok za oddajo: 09.09.2010 do 17:00. Več info TUKAJ.
2. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OP IPA SLOVENIJA-HRVAŠKA 2007-2013

Predmet javnega razpisa: Sofinanciranje operacij, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju
programa, tj. ustvariti dinamično čezmejno območje z intenzivnimi interakcijami razvojnih
akterjev in njihovih deležnikov na obeh straneh meje za doseganje skupaj opredeljenih
ciljev.
Predmet razpisa sta 2 prednostni nalogi z naslednjimi ukrepi:
• prednostna naloga: gospodarski in družbeni razvoj (turizem in razvoj podeželja,
razvoj podjetnišva, socialna integracija);
• prednostna naloga: trajnostno upravljanje z naravnimi viri (varstvo okolja,
ohranjanje območij varstva naravne in kulturne dediščine).
Upravičenci: neprofitne pravne osebe (regionalne in lokalne oblasti, skladi, zavodi, agencije,
raziskovalne in razvojne ustanove, nevladne organizacije, gospodarske, kmetijske, obrtne
zbornice…), pravne osebe zasebnega prava, ki izkazujejo neprofiten status (društva,
regionalne agencije, zasebni zavodi, turistična društva…). Programsko območje zajema
naslednje regije:
• v Republiki Sloveniji: Pomurska, Podravska, Savinjska, Spodnjeposavska,
Jugovzhodna Slovenija, Notranjsko‐kraška, Obalno‐kraška, Osr ednjeslovenska (20
%) regija;
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v Republiki Hrvaški: Medžimurska, Varaždinska, Krapinsko‐Zagorska, Zagrebška,
Karlovška, Primorsko‐Goranska, Istrska županija in mesto Zagreb (20 %).
Minimalno število partnerjev v projektu: 2 (po eden iz Slovenije in Hrvaške).
Upravičeni stroški: stroški osebja, stroški zunanjih izvajalcev, investicijski stroški,
administrativni stroški.
Višina sofinanciranja: EU bo financirala 85 % upravičenih stroškov projektov, višina
upravičenih stroškov od 75.000,00 do 1.000.000,00 EUR za 1. prednostno nalogo ter od
75.000,00 do 1.500.000,00 EUR za 2. prednostno nalogo.
Trajanje projektov: največ 27 mesecev.
Rok za oddajo: 30.06.2010 do 15:30. Več info TUKAJ.
•

PRENOVA KULTURNIH SPOMENIKOV

Razpis: Javni razpis za sofinanciranje operacij prenove in obnove, celostne revitalizacije in
modernizacije kulturnih spomenikov v lasti občin iz Evropskega sklada za regionalni razvoj,
v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov
Predmet javnega razpisa: večje investicije, katerih vrednost znaša najmanj 1.500.000 EUR
upravičenih stroškov (brez davka na dodano vrednost) in so nacionalnega pomena, kar
pomeni, da morajo biti kulturni spomeniki razglašeni za spomenik državnega pomena oz.
morajo biti vključeni v projekt Evropske prestolnice kulture 2012, ki je največji projekt na
področju kulture.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: izdelava dokumentacije, gradbena dela in instalacije, nakup opreme,
informiranje in obveščanje javnosti.
Višina sofinanciranja: upravičencu bo sofinanciranih največ do 100% izkazanih upravičenih
javnih izdatkov operacije v deležu 85% sofinanciranja iz namenskih sredstev EU in 15%
namenskih sredstev slovenske udeležbe, ki jih krije Ministrstvo za kulturo.
Vrednost zaprošenih sredstev sofinanciranja po tem razpisu ne sme biti večja od 3.000.000,00
EUR.
Trajanje projektov: operacija se mora končati najpozneje do 31. 12. 2012.
Rok za oddajo: do 7. 6. 2010. Več info TUKAJ.
JAVNI POZIV - LIFE+ CALL FOR PROPOSALS 2010

Namen: Poziv se nanaša na 3 prednostne teme oziroma aktivnosti:
- narava in biotska raznovrstnost (zaščita naravnih sistemov in prostoživečih rastlin in
živali);
- okoljska politika in upravljanje (naravni viri, odpadki, okolje in zdravje, hrup,
kemikalije, mestno okolje, vode, zrak, tla, podnebne spremembe) ;
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- informiranje in obveščanje.
Upravičenci: pravne osebe s sedežem v državah članicah Evropske unije: javni in/ali zasebni
organi, subjekti ter institucije.
Višina sofinanciranja: delež sofinanciranja projektov znaša od 50-75% (pri projektih, ki se
nanašajo na prednostne habitate je delež sofinanciranja 75%). Za slovenske prijavitelje so
predvidena sredstva v višini 5,2 mio EUR.
Rok za oddajo prijav: 01.09.2010. Več info TUKAJ.
2. JAVNI RAZPIS V OKVIRU OP SLO-MADŽ. 2007-2013
Predmet poziva: Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij, ki učinkovito
prispevajo k splošnemu cilju programa: umestitev čezmejnega področja na evropski
zemljevid kot kulturno, zdravo in naravno dragoceno območje za življenje in delo.
Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje operacij iz sredstev Evropskega sklada za
regionalni razvoj, ki ustrezajo naslednjim področjem dejavnosti v okviru 1. in 2. prednostne
naloge Operativnega programa Slovenija-Madžarska 2007-2013.
1. Prednostna naloga: Povečanje privlačnosti območja sodelovanja; Področja dejavnosti: Razvoj
skupnih turističnih destinacij; Ohranjanje in razvoj kulture; Izboljšanje čezmejnih prometnih
povezav
2. Prednostna naloga: Trajnostni razvoj; Področja dejavnosti: Sodelovanje na področju
regionalnega razvoja; Preventivno zdravstveno varstvo; Varstvo in upravljanje z okoljem;
Učinkovita raba energije.
Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
Upravičeni stroški: Stroški osebja; Stroški zunanjih izvajalcev; Investicijski stroški;
Administrativni stroški.
Višina sofinanciranja: Iz programa se lahko sofinancirajo samo upravičeni izdatki, pri
čemer lahko sofinanciranje Skupnosti iz sredstev ESRR znaša največ 85 % javnih sredstev.
Vsaj 15 % se mora zagotoviti iz drugih nacionalnih/regionalnih/lokalnih javnih virov, pri
čemer mora vsak partner zagotoviti vsaj 5 % lastnega sofinanciranja, z izjemo tistih
madžarskih organizacij, ki so financirane iz državnega proračuna.
Trajanje projektov: do 36 mesecev.
Rok za oddajo: 30.09.2010 do 15:30 TUKAJ.
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OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
DVA SLOVENSKA PROJEKTA MED FINALISTI ZA NAJIZVIRNEJŠI IN
NAJINOVATIVNEJŠI REGIONALNI PROJEKT REGIOSTARS
Med šestimi nagrajenci tekmovanja RegioStars leta 2010 sta tudi švedski inštitut za
mikrofinanciranje, ki pomaga priseljenkam pri ustanovitvi lastnega podjetja, in nemški
projekt tele-medicine. Kristalne pokale je podelil komisar za regionalno politiko Johannes
Hahn. Sredstva črpajo iz treh skladov. Kohezijski sklad pomaga državam članicam, katerih
BDP na prebivalca je manjši od 90 % evropskega povprečja (večinoma novejše države
članice). Sklad namenja sredstva projektom na področju prometa in okolja. Evropski socialni
sklad financira strokovno usposabljanje, zaposlovanje in vključevanje na trg dela. Med
finaliste sta se uvrstila tudi dva slovenska projekta: projekt Ministrstva za šolstvo in šport
za uspešno vključevanje romskih otrok v vzgojo in izobraževanje, ki je prejel posebno
omembo žirije ter projekt Ministrstva za javno upravo za informacijsko podporo
podjetjem in opravljanje postopkov na enem mestu. (Vir: EK; MM)
NAPOVEDNIK MEDNARODNIH DOGODKOV
10.06. / LETNO SREČANJE PREDSEDNIKOV V NESSEBAR-U
V kraju Nessebar ob Črnem morju v Bolgariji bo od 10. do 12. junija 2010 potekalo v okviru
NALAS-a letno LGA srečanje predsednikov. Namen srečanja bo izmenjava izkušenj lokalnih
asociacij v razvijanju zmožnosti lokalnih administracij. Srečanje bo vključevalo tudi
nadaljnje debate o vplivu ekonomskega nazadovanja v regiji. Srečanja se bo udeležil
predsednik SOS Franc Kangler in generalna sekretarka SOS Jasmina Vidmar.
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