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SPV

REDNA LETNA SKUPŠČINA SOS
Skupščina Skupnosti občin Slovenije (SOS, se je, 16. junija sestala v Zrečah. Predsednik
Skupnosti občin Slovenije Franc Kangler je podal poročilo o delu in finančno poročilo SOS v
letu 2009 in izrazil zadovoljstvo nad dobrim in učinkovitim delom Skupnosti občin
Slovenije. Prav tako je predstavil načrt dela ter finančni načrt za leto 2010. Vsi dokumenti so
bili soglasno sprejeti.
Prisotne županje, župani ter predstavniki občin so izrazili zadovoljstvo nad delom SOS,
izrazili pa so tudi pričakovanje, da se novoizvoljeni župani in županje v bodoče dogovorijo o
povezovanju in združevanju občin, saj je vsako nadaljnje drobljenje povezovanja občin
nesmiselno in neproduktivno z vidika moči in pozicij občin. Posebno pozornost smo na
skupščini namenili naslednjim tematikam: 1. Večstrankarsko pobotanje medsebojnih
obveznosti poslovnih subjektov (AJPES) 2. Predlog zakona o davku na nepremičnine (MF)
3. Obveznosti občin z naslova naravnih nesreč 4. Zahteve v zvezi z javnimi podatki
VEČSTRANSKO POBOTANJE MEDSEBOJNIH OBVEZNOSTI POSLOVNIH
SUBJEKTOV
S strani Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES) se je
skupščine udeležil mag. Marjan Širaj, vodja Sektorja za statistiko in informiranje, s kratko
predstavitvijo večstranskega pobota medsebojnih obveznosti. S pomočjo sistema e‐Pobot je
omogočen hiter, varen, preprost, učinkovit in ugoden način poravnavanja medsebojnih že
dospelih obveznosti poslovnih subjektov. V preteklosti je bila Vlada RS večkrat pozvana, naj
sprejme vrsto ukrepov, s katerimi se bo zagotovila boljša plačilna disciplina, med drugim
tudi obvezni večstranski pobot (multilateralna kompenzacija) vseh gospodarskih subjektov.
Ministrstvo za pravosodje pripravlja več ukrepov za izboljšanje plačilne discipline, vendar
med njimi ni obvezne udeležbe poslovnih subjektov v večstranskem pobotu obveznosti.
Glede na krizni čas in enormne medsebojne dolgove poslovnih subjektov, bi v primeru, da
bi se v pobot vključila večina poslovnih subjektov, to pomenilo olajšanje in povečanje
likvidnosti slovenskega trga.
Zato je Skupščina Skupnosti občin Slovenije sklenila pristopiti k podpisu skupne Izjave o
spodbujanju k večji plačilni disciplini v državi.
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PREDLOG ZAKONA O DAVKU NA NEPREMIČNINE
Ministrstvo za finance pripravlja osnutek Zakona o davku na nepremičnine, ki bi naj
nadomestil zdajšnji dajatvi na nepremičnine, in sicer nadomestilo za uporabo stavbnega
zemljišča ter davek od premoženja. Ker se v zvezi z dotičnim zakonom občine srečujejo z
nekaterimi težavami, smo na Skupščino SOS povabili predstavnike ministrstva za finance, g.
Slavka Tekavčiča, ga. Alenko Kovač Arh, generalno direktorico direktorata za sistem
davčnih, carinskih in drugih javnih prihodkov ter ga. Nevo Žibrik, ki so predstavili
izhodišča in spremembe osnutka Zakona na davek na nepremičnine. Predmetni zakon se že
nekaj časa napoveduje, na drugi strani pa Skupnost občin Slovenije že dlje časa opozarja na
neustreznost podlage za uvedbo zakona na nepremičnine, to je projekt množičnega
vrednotenja nepremičnin, ki ne poteka v skladu s pričakovanji. V zvezi s tem je bilo s strani
občin množično opozorjeno na problem nezazidanih stavbnih zemljišč, za katere občine še
nimajo sprejetih okoljskih prostorskih načrtov, saj zaradi zapletenih postopkov in zamud s
strani ministrstva, to še ni bilo mogoče. S strani ministrstva predlagajo, da bi se primere
takšnih zemljišč označilo s šiframi po statusih, saj bi to omogočalo enotno razvrščanje za
obdavčitev po kategorijah. Prav tako od današnjega dne ponujajo pomoč občinam pri
simulacijah določanja dohodkov iz tega naslova tako, da ne občine ne občani, ne bodo
utrpeli materialne škode zaradi prehoda na novi sistem. Skupščina SOS je sprejela sklep, da
se gradivo v zvezi z Zakonom o davku na nepremičnine ponovno pregleda, poda točne in
natančno izdelane pripombe ter ob danem času organizira razširjeno sejo komisije za
proračun in predstavniki ministrstva za finance. Nadalje je bilo predlagano, da se na osnovi
primerov za majhne, srednje in velike občine, naredi orientacijski model v izogib večjim
odstopanjem.
OBVEZNOSTI OBČIN Z NASLOVA NARAVNIH NESREČ
Ker se bližamo obdobju, ko je vedno več naravnih nesreč, so se s strani občin pojavili
pomisleki v zvezi z obveznostmi občin s tega naslova. Ker je postopek ocenjevanja škode
dolgotrajen in poteka v treh fazah se dogaja, da tudi po preteku leta dni, občine še niso
prejele denarja za popravilo nastale škode. To pa zlasti v majhnih občinah povzroča velike
težave. Problematiko je obravnavala in izpostavila predhodno že Delovna skupina za
kmetijstvo pri Skupnosti občin Slovenije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
pa se je v petek, 18.6.2010 odzvala s povabilom na sestanek z generalnim direktorjem mag.
Borisom Balantom in Miranom Bogatajem in sicer v torek, dne 22.06.2010.
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ZAHTEVE V ZVEZI Z JAVNIMI PODATKI
Predstavniki občin so izpostavili, da se v zadnjem času množijo zahteve društev in medijev
po posredovanju javnih podatkov, kot na primer analize dela javnih uslužbencev za več let,
posredovanju finančnih podatkov financiranja zavetišč za živali ipd. Občine so se znašle v
zagati, saj same ne vedo, katere podatke smejo posredovati in katere ne, z analizami dela
posamičnega javnega uslužbenca pa je veliko dela in stroškov za že tako obremenjene
zaposlene v javni upravi, problemi pa so tudi zaradi slabo dodelane zakonodaje, saj ne
opredeljuje natančno, kaj je v interesu javnosti. Skupščina je zato sprejela sklep, da se naslovi
dopis na informacijski pooblaščenki Nataši Pirc Musar v zvezi z utemeljenostjo takšnih
zahtev.
NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
NA
MDDSZ
USKLAJEVANJE
GLEDE
PREDLOGA
UVELJAVLJANJU PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV

ZAKONA

O

V petek, 18.6.2010, je na ministrstvu za Delo, družino in socialne zadeve potekal sestanek z
ministrom dr. Ivanom Svetlikom v zvezi s predlogom Zakona o uveljavljanjem pravic iz
javnih sredstev. Uvodoma je minister dr. Svetlik predstavil predlog Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, in nas prosil za predstavitev stališč SOS.
SOS se strinja z intencami zakona, saj ocenjujemo, da so smiselne in potrebne, pričakujemo
pa nekaj dodatnih sprememb in daljši rok uvajanja zakona. Skupnost občin Slovenije je k
predlogu Zakona podala številne pripombe in predloge ter opozorila na morebitne težave
pri izvajanju.
Predstavniki SOS smo opozorili predvsem na dilemo v zvezi z usposobljenostjo Centrov za
socialno delo za prevzem novih obveznosti, saj se bodo povečale administrativne obveznosti
na njihovi strani, zmanjšale pa možnosti preverjanja stanja socialnih uporabnikov, saj so
centri bili že do sedaj na tem področju precej šibki. Nadalje smo opozorili na dejstvo, da gre
za velike sistemske spremembe, zato bi moral biti zakon temeljito pripravljen in preverjen,
saj nas skrbi, da bi s prehitrim uveljavljanjem zakona, zaradi nedodelanosti sistema, bili
uporabniki, katerim je ta zakon pravzaprav namenjen, oškodovani. Prav tako smo opozorili
na problematiko dostopnosti podatkov potrebnih za izvajanja zakonov, problematiko
prezaposlovanja zaposlenih na občinah na Centre za socialno delo, problematiko dogovora
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med državo in občinami za spremembo višine sredstev zaradi prenosa nalog in možnih
zaposlenih na Centre za socialno delo ter problematiko dajanja soglasij občin za odločitve, ki
jih bodo sprejemali Centri za socialno delo. Minister dr. Svetlik je povedal, da ministrstvo
spoštuje naše pripombe, saj se s podobnimi dilemami ubadajo tudi sami. Nekatere dileme je
razjasnil, pri drugih pa je pozval k skupnem iskanju rešitev. Dodal je še, da ministrstvo
zaključuje s pripravo izvedbenega načrta za zakon, ki ga bodo posredovali takoj, ko bo to
mogoče, da ga skupaj uskladimo.
Po odhodu ministra smo s predstavnicami ministrstva preučili še ostale pripombe
Skupnosti. O rezultatu usklajevanj, vas bomo obvestili v naslednjem tednu. (jv)
KOMISIJA REDARJI
Komisija za občinsko redarsko službo se je sestala na svojem 4. sestanku v prostorih občine
Jesenice. Na sestanku so bili člani obveščeni o delu Komisije v času od zadnjega sestanka.
Predstavniki delovne skupine so se sestali s predstavniki Ministrstva za promet, kjer so
uskladili stališče o novi prometni zakonodaji. Sestali so se tudi s predstavniki Ministrstva za
notranje zadeve, kjer so se pogovorili o nadzorih MNZ-ja nad občinskimi redarstvi,
pogovarjali so se o obdobnih usposabljanjih ter o prilagojenih programih za bivše policiste v
skladu z NPK standardom. Na koncu so se še na sestanku izmenjali stališča o vključevanju
občinskih redarjev v sistem TETRA. Člani in članice delovne skupine so se strinjali, da je
Komisija za občinsko redarsko službo v prvih 6 mesecih od ustanovitve dosegla veliko na
svojem področju. Kljub dosežkom so se člani in članice strinjali, da je še potrebno veliko
dela, saj se znova odpirajo nova vprašanja na katere bo Komisija za občinsko redarsko
službo poizkušala poiskati odgovore. (MM)
USKLAJEVANJE PRAVIL GASILSKE SLUŽBE
G. Miloš Lozič s Skupnosti gasilsko-reševalnih zavodov, predstavnik SOS imenovan v
delovno skupino, nam je posredoval informacije s sestanka za usklajevanje Pravil gasilske
službe, ki ga je sklical g. Bogataj dne 15.6.2010 ob 11 uri v štabni sobi (klet) URSZR, Vojkova
61, Ljubljana. Sestanek je bil sklican v zvezi z usklajevanjem predloga Pravil gasilske službe
ter razprave o predlogu pravil na upravnem odboru GZS, dne 1.6.2010, in Pravil gasilske
službe v gasilskih zavodih, ki jih je določila Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije,
dne 20.5.2010. G. Bogataj je zagotovil, da je v predlogu za usklajevanje upošteval Pravila
službe v gasilskih zavodih. Dopolnjen predlog je že medresorsko usklajen. Skupnost
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Gasilskih Reševalnih Zavodov je nato podala svoj predlog in sicer, da se predlog g. Bogataja
(EVA 2010-1911-0013, 4.6.2010) na tem sestanku ne usklajuje ter da se imenuje delovno
skupino, ki bo pripravila predlog skupnih Pravil gasilske službe.
Predlog so predstavniki SGRZS podali na podlagi naslednjih stališč:
- usklajevalo naj bi se predlog Pravil službe, ki jih je pripravila delovna skupina, sestavljena
iz predstavnikov Gasilske zveze Slovenije, Združenja slovenskih poklicnih gasilcev in
Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, pri katerih pa SGRZS ni sodelovala, ob
dejstvu, da gre za zelo pomembno in zahtevno tematiko;
- SGRZS ima svoja Pravila službe v gasilskih zavodih, na osnovi katerih se lahko usklajuje,
ne more pa se usklajevati zgolj zaradi dejstva, da naj bi že bilo upoštevano vse, kar se je dalo
upoštevati, to pa je kvečjemu nekaj nepomembnih določil;
- Skupna Pravila gasilske službe bi morala v prvi vrsti podrobno predpisovati vse tisto, kar
je določeno z Zakonom o gasilstvu ( 5., 8.,9.,11c, 32., 40. člen), Bogatajev predlog pravil pa
tega ne vsebuje, vsaj ne v celoti.
Ker je g. Bogataj vztrajal na usklajevanju svojega predloga in ker ga je pri tem podprla
večina prisotnih, našega predloga pa niti ni dal v razpravo, je skupina SGRSZ protestno
zapustila sestanek. (MM)
POZIV VODSTVU MINISTRSTVA ZA KULTURO
V četrtek, 17.6.2010 se je v prostorih Mestne občine Kranj sestala Komisija za kulturo
skupnosti. Ta je na podlagi sprejetega sklepa na Ministrstvo za kulturo, ministrici in
državnemu sekretarju naslovila zaskrbljenost glede realizacije predvidenih, potrebnih in v
začetku leta dogovorjeni sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu kulturne dediščine.
Ministrstvo za kulturo je na zadnjih pogajanjih prisotnim predstavnikom občin
ustanoviteljic obljubilo sodelovanje pri pripravi sprememb in dopolnitev Zakona o varstvu
kulturne dediščine. V četrtek, 17.06.2010 je Komisija za kulturo Skupnosti občin Slovenije na
svoji redni seji ugotovila nespremenjeno stanje na podlagi naslednjih dejstev:
1. Ministrstvo za kulturo je na pisni poziv/pobudo Skupnosti občin Slovenije slednjo
pozvalo k imenovanju predstavnika skupnosti v delovno skupino pri ministrstvu.
2. Skupnost občin Slovenije je kot predstavnika v delovno skupino imenovala člana
Komisije za kulturo, Uroša Korenčana iz Mestne občine Kranj; ostali predstavniki
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občin ustanoviteljic so bili imenovani v koordinacijsko-usklajevalno telo skupnosti z
namenom usklajevanja stališč.
3. Skupnost občin Slovenije je na Direktorat za kulturno dediščino Ministrstva za
kulturo že večkrat naslovila prošnjo za informativno podajo rokovnika za
predvidene aktivnosti glede sprememb in dopolnitev zakona (dopisi z dne 25.3.2010,
20.05.2010, telefonski razgovori s tajništvom direktorata na podlagi molka
ministrstva med 1. in 11.6.2010). Do danes odgovora nismo prejeli.
4. Skupnost občin Slovenije je na podlagi sprejetega sklepa Komisije za kulturo v maju
2010 pristopila k usklajevanju stališč in predlogov posameznih občin ustanoviteljic k
Zakonu o varstvu kulturne dediščine v okviru določb zakona, ki urejajo postopek
podeljevanja pooblastil in sofinanciranja.
Ker si na Skupnosti občin Slovenije želimo realizacije dogovorjenega med ministrstvom in
predstavniki občin ustanoviteljic, smo ministrico in državnega sekretarja vljudno prosili za
intervenco. Pogodbe s strani občin ustanoviteljic so v letošnjem letu bile podpisane, smo se
pa oboji že na začetku leta strinjali, da je problemske zadeve iz tega naslova potrebno urediti
sistemsko ter da je k iskanju ustreznih rešitev potrebno pristopiti še v letošnjem letu. (jt)
REGIJSKA PREDSTAVITEV POVEZOVANJA SPV-JEV JV SLOVENIJA
Sedanji predlog Zakona o voznikih določa, da samoupravne lokalne skupnosti na lokalni
ravni ustanovijo svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet bo posvetovalno telo
župana, ki ga sestavljajo predstavniki organov, organizacij in institucij, katerih dejavnost je
usmerjena k preventivi in vzgoji v cestnem prometu (npr. vzgojno izobraževalnih
organizacij, organizacij civilne družbe, policije, občinskih redarjev, šol vožnje, upravljavci
cest in drugih izvajalcev). Župan lokalne skupnosti določi število članov oziroma članic (v
nadaljnjem besedilu: članov) sveta in jih na podlagi predlogov organizacij in institucij iz
prejšnjega stavka, imenuje za mandatno dobo štirih let. Na pobudo delovne skupine za
izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu je Skupnost občin
Slovenije pristopila k regijskemu povezovanju Svetov. Zavedamo se, da bo postopek
povezovanja občin na regijskem nivoju trd oreh, ki bo zahteval veliko vztrajnosti in
dodatnih aktivnosti, vendar v okviru delovanja delovne skupine skupnosti obstoja pozitiven
pristop, ki bo vsekakor pripomogel k uspešnosti izvedbe. Do sedaj je interes za regijsko
povezovanje izkazalo že veliko število občin, pričeli pa smo tudi z regijskimi predstavitvami
namena in pomena regijskega povezovanja predstavnikom občin in predstavnikom
ustanovljenih Svetov za preventivo in vzgojo v cestnem prometu.
V petek, 18.6.2010 je potekala regijska predstavitev v statistični regiji Jugovzhodne
Slovenije, v občini Metlika. Srečanja so se med drugim udeležili tudi predstavniki Policijske
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uprave Novo mesto, Ribnica in Kočevje. V uvodnem delu so podali varnostno prometno
oceno. Zlati zaskrbljujoče je, da je v Beli Krajini in na Dolenjskem število nesreč nekoliko
višje na regionalnih cestah, v letošnjem letu pa je v prometnih nesrečah na tem področju
življenje izgubilo že 14 oseb. Med vzroki še zmeraj prevladujeta hitrost in alkohol, veliko pa
je število udeležencev v prometu, ki so še zmeraj kaznovani zaradi nepripetega varnostnega
pasu pa tudi nepravilnega prečkanja ceste. Tudi prisotni predstavniki policijskih uprav so
se strinjali, da so Sveti za preventivo in vzgojo v cestnem prometu tista kvaliteta, ki bo v
bodoče skupaj s policijsko upravo delovala na tistih območjih, ki so najbolj kritična.(jt)
4. SKUPNA

SEJA NO ZA OPERATIVNI PROGRAM KREPITVE REGIONALNIH

RAZVOJNIH

POTENCIALOV

IN

ZA

OPERATIVNI

PROGRAM

RAZVOJA

OKOLJSKE IN PROMETNE INFRASTRUKTURE ZA OBDOBJE 2007-2013

Skupna seja nadzornega odbora za operativni program krepitve regionalnih razvojnih
potencialov (OP RR) in za operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture
za obdobje 2007-2013 (OP ROPI) je potekala v Ljubljani, 4. junija 2010. Seje sta se udeležila
Andreja Katič, MO Velenje in Vinko Juhart, Občina Domžale. Nadzorni odbor je sestavljen iz
predstavnikov ministrstev, vladnih služb in uradov, gospodarskih, socialnih in regionalnih
partnerjev, nevladnih organizacij in lokalnih skupnosti. V svetovalni vlogi pa se sej
nadzornega odbora udeležujejo tudi predstavniki Evropske komisije, Evropske investicijske
banke in Evropskega investicijskega sklada. Seje nadzornega odbora so se udeležili tudi
predstavniki Generalnega direktorata Evropske komisije za regionalno politiko na čelu z
Nicholasom Martynom - direktorjem Direktorata F, ki je pristojen tudi za Slovenijo.
Nadzorni odbor se je v prvem delu seje seznanil z izvajanjem in finančno realizacijo OP RR
za obdobje 2007-2013, potrdil letno poročilo ter predlagane spremembe OP RR. Drugi del
seje je pa bil namenjen OP ROPI. Zaradi vpliva finančne krize so bile predlagane spremembe
obeh operativnih programov. S spremembami se zasledujejo cilji – izboljšanje blaginje
prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih
mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega
razvoja, še posebej med regijami. Prednost se bo dala tistim ukrepom, ki v največji možni
meri prispevajo tudi k izvajanju ukrepov namenjenih reševanju finančne in ekonomske krize
in ki imajo torej tudi kratkoročne učinke, zasledujoč krepitev dolgoročnih konkurenčnih
sposobnosti RS in njenih regij. Skupen slogan sprememb je »od zidov k inovativnosti,
delovnim mestom in trajnosti«. OP ROPI (sofinanciranje iz Kohezijskega sklada in
Evropskega sklada za regionalni razvoj) je infrastrukturni program, ki se nanaša na področja
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odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo, ravnanja s komunalnimi odpadki,
spodbujanje učinkovite rabe energije ter obnovljivih virov energije, na področju prometa pa
na izgradnjo vseevropskih infrastrukturnih omrežij in državnih cest. Od potrditve programa
v avgustu 2007 je bilo s strani SVLR kot organa upravljanja in Evropske komisije, ki potrjuje
velike projekte izdanih 25 odločb, 13 za okoljske in 12 za prometne projekte, v skupni
vrednosti 886 milijonov evrov, od tega dobrih 397 in obeh skladov. (Andreja Katič,
univ.dipl.prav., direktorica občinske uprave MO Velenje)
NIMSEC
5. sestanek projektnih partnerjev NIMSEC
V ponedeljek 14. in v torek 15.
junija so se še zadnjič sestali
projektni

partnerji

projekta

NIMSEC, tokrat v Mariboru. Za organizacijske in tehnične podrobnosti za izvedbo zadnjega
sestanka, na katerem so partnerji pregledali zaključene projektne aktivnosti in identificirali
še zadnje, ki jih je potrebno dokončati, je organizirala Skupnost občin Slovenije. Osnovni cilj
projekta NIMSEC je izboljšanje energetske učinkovitosti na lokalni ravni in povečanje
skupnega dela energije iz obnovljivih virov. Ta cilj se izvaja skozi niz ukrepov kot so
izvedba analize energetske bilance na področjih povezanih z projektom; osnovanje modela
energetsko trajnostnih občin s strategijo ukrepov energetske učinkovitosti in pilotnih
aktivnostih. Le-ti med drugim vključujejo tudi postavitev t.i. pametne energetske hiše;
implementacija konkretnih tržnih ukrepov s sporazumi in zavezami na treh strateških
področjih, tj. na lokalni in regionalni upravi, industriji/kmetovanju in širši skupnosti; on-line
izobraževanje,

namenjeno

inženirjem,

energetikom

in

drugim

zainteresiranim

posameznikom, ki ga že izvaja tehnična fakulteta Univerze v Burgosu; izvedba
promocijskih, ozaveščevalnih in diseminacijskih aktivnosti. Nekatere že realizirane rezultate
projekta

in

več

informacij

najdete

na

spletni

strani

www.nimsec.info. (SK)
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BUZET - PREDSTAVITEV PROJEKTA NIMSEC HRVAŠKI ASOCIACIJI

V petek, 11. junija 2010 sta se v
Buzetu na Hrvaškem sestali SOS in
Udruga

Gradova

u

Republici

Hrvatskoj, kjer sta med drugim govorili tudi o projektu NIMSEC. Skupnost občin Slovenije
je vključena v projekt NIMSEC poleg partnerjev iz Španije, Bolgarije in Hrvaške in tudi
slovenskih partnerjev zavoda Bistra hiša Martjanci – Smart House Martjanci ter Lokalne
energetske agencije za Pomurje, katera mednarodni projekt tudi koordinira. Projekt
NIMSEC želi izboljšati in preseči lokalno energetsko učinkovitost in povečati celotni delež
proizvodnje obnovljive energije. Izboljšave želi doseči z obsežnimi, zaporednimi in
vseobsegajočimi akcijami, katerih namen je oblikovati noveliran, pro-aktiven in širše sprejet
model Energetsko trajnostne občine. S tem želimo premostiti tržne ovire, ovire na področju
izobraževanja in ozaveščenosti ter utreti pot različnim sektorjem, vse preko lokalne
administracije do industrije in/ali kmetijstva, kakor tudi prebivalcem lokalnih skupnosti.
Hrvaška asociacija mest bo o projektu
seznanila svoje članice. Več o projektu
je dosegljivo na www.nimsec.info. (sk)
APLIKACIJA ZA LOKALNE VOLITVE
Skupnost občin Slovenije je v Kabinet predsednika vlade poslala pismo, s katerim je izrazila
zaskrbljenost nad informacijsko podporo bližajočim se lokalnim volitvam. V letu 2006 je SOS
s partnerji intenzivno delal na ustrezni in pravočasni informacijski podpori lokalnim
volitvam, čeprav je bilo pred samim dogodkom kar nekaj težav v razumevanju, kdo, kaj in
zakaj. Ob dejstvu, da naj bi bile letošnje lokalne volitve že v oktobru mesecu, smo seveda
pričakovali, da se bodo vsi potrebni postopki že pričeli, pa temu ni tako. 21. aprila 2010 smo
s strani Ministrstva za javno upravo prejeli povabilo, da predlagamo v imenovanje člana v
medresorsko projektno skupino za elektronsko podporo lokalnim volitvam 2010. S strani
SOS smo odgovorili pravočasno, do sedaj pa nismo prejeli ne odgovora, niti nismo
obveščeni ali je do imenovanja prišlo in ali in kdaj naj bi skupina pričela delovati. Projekt
informacijske podpore lokalnim volitvam 2010 se mora pričeti takoj, saj je za brezhibno
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delovanje potrebno še veliko dela (analiza aplikacije 2006, evalvacija s strani uporabnikov,
nadgradnja, testiranje, izobraževanje, informiranje, ...). ustreznost izvedbe lokalnih volitev je
v marsičem odvisna tudi od ustreznega sistema in podpore ter izobraževanja uporabnikov.
Predsednika vlade smo prosili, da posreduje pri pristojnih ministrstvih, da ti zagotovijo
finančna sredstva za izvedbo vseh potrebnih aktivnosti ter, da se v čim krajšem času
imenuje predlagana medresorska delovna skupina, ki mora s svojim delom pričeti
nemudoma. Državna sekretarka Nataša Kovač je zadevo odstopila MJU in SVLR. (jv)
POBUDA
ZA
SPREMEMBE
PROSTORSKEM NAČRTOVANJU

PODZAKONSKIH

PREDPISOV

PRI

V prostorih Direktorata za prostor je dne 02. aprila 2010 potekal sestanek Komisije za
prostor pri SOS in predstavnikov Direktorata za prostor pri MOP in sicer na temo
problematike sprejemanja Občinskih prostorskih načrtov (OPN). Na sestanku so si vsi
prisotni bili enotni, da zakonodaja na predmetnem področju ter politike posameznih
nosilcev prostora niso optimalne. Na podlagi tega sta bila na sestanku sprejeta sklepa, da bo
Direktorat za prostor na 1. naslednjem kolegiju obravnaval možnosti za spremembo oziroma
ustanovitev delovne skupine za spremembo podzakonskih predpisov še posebej Pravilnika
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij ter, da bodo člani
komisije za prostor do naslednjega sestanka s predstavniki MOP pripravili predloge za
spremembo pravilnikov. V skladu z omenjenim sklepom je komisija pripravila konkretne
predloge za najnujnejše spremembe posameznih podzakonskih predpisov. Omenjene
predloge je na svoji 17. seji, dne 25.05.2010 obravnavalo tudi Predsedstvo SOS, ter sprejelo
sklep, da komisija za prostor v prihodnosti še bolj okrepi stik z Direktoratom za prostor s
ciljem optimizacije prostorske zakonodaje. Ob tej priložnosti smo MOP na podlagi
sprejetega sklepa iz prejšnjega sestanka o kontinuiranem srečevanju pozvali k ponovnemu
skupnemu srečanju, na katerem bi podrobneje preučili možnosti za implementacijo
predlaganih sprememb v veljavno zakonodajo. (sp)
PRENOS ZEMLJIŠČ IZ SKLADA NA OBČINE - 16.A ČLEN ZSKZG
Že pred časom je Skupnost občin Slovenije na MKGP naslovila prošnjo po razlagi 16.a člena
Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS pri katerem se pojavlja vprašanje razlage
v zvezi s prenosom zemljišč. Besedilo prvega odstavka omenjenega člena: “Nezazidana

stavbna zemljišča, ki so bila s prostorskimi sestavinami občinskega družbenega plana za obdobje
od leta 1986 do leta 1990 in s prostorskimi sestavinami občinskega dolgoročnega družbenega
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plana za obdobje od leta 1986 do leta 2000 namenjena za graditev objektov in so bila do 10. marca
1993 družbena lastnina, in zemljišča, ki jih je občina s sprejemom sprememb in dopolnitev
navedenih prostorskih sestavin občinskih planov, usklajenih z obveznimi republiškimi
izhodišči, do 20. Julija 2004, namenila za graditev objektov in so bila do 10. marca 1993
družbena lastnina, se na neodplačen način prenesejo v last občine, na območju katere ležijo.«
Prvi odstavek 16.a člena je bil s strani MKGP tolmačen na način, da so izpolnjeni pogoji za
neodplačen prenos nezazidanih stavbnih zemljišč na občine samo, v kolikor je bil odlok
objavljen v Uradnem listu oziroma v uradnem glasilu in je bil v odloku naveden začetek
veljavnosti z dne 20.07.2004 ali pred njim. Občine in SOS se seveda s predmetnim
tolmačenjem ne strinjamo. Predmetno “zagato” so spoznali tudi župani poslanci in v
državnozborsko procedure vložili Predlog za sprejem avtentične razlage prvega

odstavka 16. a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10-uradno prečiščeno besedilo UPB2). SOS bo
omenjen predlog spremljal in vas sproti obveščal o dogajanjih v zvezi s predmetnim
predlogom avtentične razlage. Spodaj si lahko preberete celotno besedilo in
obrazložitev predloga. (SP)
Besedilo predloga.

INFORMACIJE JAVNEGA ZNAČAJA
Prejšnji teden je večina občin s strani novinarja enega izmed medijev prejela zahtevo za
posredovanje informacij javnega značaja. V zvezi s tem so se na Skupnost občin Slovenije
obrnile občine s prošnjo za dodatna pojasnila. V nadaljevanju podajamo pojasnila, ki smo jih
prejeli od informacijske pooblaščenke:
»Uvodoma je potrebno poudariti, da se rok za posredovanje odgovora upošteva po
Zakonu o medijih, saj je prošnjo posredoval novinar in je rok za posredovanje odgovora
sedem delovnih dni. Torej v kolikor ste npr. prejeli prošnjo v petek 11.06.2010 morate
posredovati odgovor najkasneje do torka 22.06.2010. Glede na vsebino prošnje, ste dolžni
posredovati le tiste podatke, ki jih imate in niste dolžni pisati poročil ali česar
podobnega, ki jih nimate, predvsem npr. »poročilo, kaj je ta oseba delala in naredila v
letu 2009«, ki je poleg ostalih zahtev v zvezi z javnimi uslužbenci naveden v prošnji.
Vendar zakon določa, da »Organ mora po prejemu vprašanja, če je vprašanje pisno in če bo
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organ odgovor zavrnil ali delno zavrnil, o tem pisno obvestiti medij do konca naslednjega
delovnega dne od prejema vprašanja«, torej je priporočljivo, da v kolikor že niste, prosilcu
čim prej odgovorite kateri del prošnje mu ne boste posredovali, ker podatkov ne
posedujete. Vse odgovore mu lahko posredujete v elektronski obliki. Po drugi strani je
potrebno izpostaviti, da iz sporočila ni možno zagotovo trditi oziroma ni izkazano, da je
pošiljatelj dejansko oseba za katero se predstavlja, zato imate možnost v kolikor dvomite
v verodostojnost podatkov prositi za dopolnitev prošnje z dokazom, da je prosilec
dejansko oseba za katero se predstavlja (npr. da poda prošnjo v pisni obliki s štampiljko
medija….).« (sp)
PROTESTNO PISMOV ZVEZI Z ZLS
Na SOS smo v vednost prejeli protestno pismo Mladinskega sveta Slovenije v zvezi s
postopki sprejemanja Zakona o lokalni samoupravi. V pismu so izrazili skrajno
nezadovoljstvo nad ravnanjem SVLR v zvezi s spremembami zakona. Glede na zavezo
Vlade RS socialnemu dialogu, se MSS ne zdi prav, da se dobronamerne ter pomembne
vsebinske pobude, usmerjene izključno v izboljšanje kakovosti življenja v državi ter razvoj
družbe, na tak način ignorira. V decembru 2009 so v MSS pripravili pobudo za spremembo
ZLS ter jo naslovili SVLR. Po dogovoru, ki so ga glede pobude dosegli ob koncu lanskega
leta na sestanku z vodjem kabineta ministra Gjerkeša, g. Urbanom Krajcarjem, so svoje
težnje v zvezi z dopolnitvami zakonodaje in predpisov, ki urejajo delovanje lokalnih
skupnosti, zapisali v Resoluciji o vzpostavljanju boljših pogojev (so)delovanja mladih pri
oblikovanju lokalnih skupnosti. Resolucija so 16. 1. 2010 potrdili na redni koordinaciji
mladinskih svetov lokalnih skupnosti, bila pa je tudi sprejeta na seji Sveta Vlade RS za
seji Predsedstva SOS, 25. 5. 2010. Kljub pridobitvi močne
mladino, 5. 5. 2010, ter na
podpore težnjam iz Resolucije zlasti s strani predstavnikov lokalnih skupnosti na drugem
sestanku s SVLR, ki je bil 21. 5. 2010, na MSS v pismu ugotavljajo, da niso dosegli
nikakršnega napredka oz. interesa za nadaljnjo obravnavo s strani Službe. Predlog ZLS-R se
trenutno nahaja v drugi obravnavi v Državnem zboru RS. Spremembe, ki jih uvaja, se
seveda ne nanašajo na21. člen Zakona (ZLS-UPB2), ki opisuje predvidene naloge
samoupravnih lokalnih skupnosti, kamor so kot alinejo želeli dodati ustvarjanje pogojev ter
zagotavljanje podpore lokalni mladinski dejavnosti in mladinskemu organiziranju ter
pospeševanje razvoja lokalnih horizontalnih mladinskih politik. (bh)
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SOS SVETUJE
ZEMLJIŠČA ZA JAVNO POT
V občini članici pridobivajo zemljišča za javno pot. Nekateri lastniki bodo zemljišča odstopili
brezplačno drugi hočejo odškodnino. Zemljišča imajo opredeljena v letnem načrtu
pridobivanja nepremičnega premoženja. Občino je zanimalo, ali morajo v skladu z Uredbo o
stvarnem premoženju države, pokrajin in občin sprejeti tudi posamične programe ravnanja s
stvarnim premoženjem za vsa pridobivanja nepremičnin.
Zakon o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin določa definicijo posamičnega
programa: Posamični program ravnanja s stvarnim premoženjem države in samoupravnih
lokalnih skupnosti je akt upravljavca, s katerim se določi zlasti ekonomska utemeljenost
ravnanja, predmet, obseg in metoda ravnanja s posameznim stvarnim premoženjem ter
njegova ocenjena vrednost. Nadalje uredba določa (19. Člen): 1) Posamični program
ravnanja s stvarnim premoženjem se sprejme za: – nepremično premoženje; – motorna
vozila in – druge premičnine v posamični vrednosti nad 40.000 eurov.
(2) Posamični program se lahko nanaša na enega ali več predmetov.
Iz drugega odstavka 19. člena uredbe izhaja, da se lahko sprejme en posamični program za
več nepremičnin, kjer je to smiselno, kar je pri vas vsekakor smiselno, saj pridobivate več
nepremičnin z enakim razlogom – graditve javne poti. Tudi iz razloga racionalizacije
poslovanja je to prava pot. Tudi na MJU so mi potrdili, da je prava pot reševat z enim
posamičnim programom vse parcele skupaj, saj gre za eno zadevo in bi bilo v nasprotju
racionalnostjo in nepotrebna administracija, če bi reševali vsako parcelo posebej.(sp)
ZAPOSLOVANJE, OBJAVA, PREMESTITEV
Občina članica se je na sekretariat obrnila z naslednjimi vprašanji:
•

Ali za novo zaposlitev na UDM za nedoločen čas v občinski upravi zadostuje samo
objava javnega natečaja na spletni strani občine, ali mora to biti izrecno UL RS oz.
dnevni časopis? Ali je rok 8 dni od dneva objave javnega natečaja?
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•

Ali za izbirni postopek sme župan imenovati komisijo iz zunanjih članov npr.
odvetnik, odvetniška pripravnica, uradnik iz druge občine? Koliko članov mora
imeti komisija?

•

Ali se lahko STD – finančnik VII/1 iz medobčinske uprave lahko premesti na UDM
Svetovalec III v občinsko upravo občine - ustanoviteljice medobčinske uprave in pri
tem izpolnjuje vse pogoje za zasedbo tega delovnega mesta? Ali obstaja možnost
internega natečaja?

•

Ali se v uradu župana pogodba o zaposlitvi za določen čas za strokovno tehnično
delovno mesto (STD), za čas trajanje funkcije župana, lahko sklene brez objave?
Ali pa je potrebno izvesti postopek (objava) kot to določa zakon, ki ureja delovna
razmerja?

Odgovori na vprašanja so dostopni na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si . (sp)
POTEK MANDATA FUNKCIONARJU
Ker se bližajo lokalne volitve, se je občini članici zastavilo nekaj vprašanj, ki se navezujejo na
potek mandata funkcionarju - županu (župan funkcijo opravlja profesionalno), in sicer:
»Iztek mandata funkcionarju - županu in vrnitev na prejšnje delovno mesto – pravna podlaga, na
podlagi katere je delovno mesto zagotovljeno? Kako postopati v primeru, da je prejšnji delodajalec
funkcionarja na prejšnje delovno mesto funkcionarja zaposlil delavca za nedoločen čas oziroma
delovnega mesta ne zagotavlja več? Katere pravice lahko funkcionar v takem primeru uveljavlja in
kako dolgo? Kako je funkcionar zaščiten v primeru, da je ponovno izvoljen (v smislu zagotavljanja
prejšnjega delovnega mesta) – ali zakonodaja ščiti funkcionarja ne glede na število mandatov? Ali bi
bilo v bodoče smiselno in potrebno imeti kakšen dogovor s prejšnjim delodajalcem za ohranitev
delovnega mesta tudi po izteku novega mandata? V primeru, da bi bilo smiselno imeti dogovor, bi
poprosili za osnutek takšnega dogovora, če ga kdo ima.«
Predstavniku občine članice smo pojasnili, da v zvezi s vprašanjem ne obstaja izrecna
pravna podlaga, ki bi reševala zagotovitev delovnega mesta župana po poteku mandata.
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Od MJU pričakujemo, da bo v zvezi s tem v kratkem podalo podrobnejše stališče, vendar
izrecne pravne podlage za kakršnokoli varovanje prejšnjega delovnega mesta funkcionarja
ni. (sp)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
UKREPI KMETIJSKE POLITIKE 2010

V delu Vlade RS je predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi
ukrepov kmetijske politike za leto 2010 (v priponki). V kolikor imate k besedilu
uredbe kakršnekoli pripombe oziroma stališča nam le te posredujte na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si do torka, 22.06.2010. Besedilo uredbe je dostopna
na spletni strani SOS:
• Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvedbi ukrepov kmetijske
politike za leto 2010 - predlog za obravnavo.
• Šifrant avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter pomoči 20072013.,
• Šifrant avtohtonih in tradicionalnih sort kmetijskih rastlin ter pomoči 20042006.
• Šifrant vrst oziroma skupin kmetijskih rastlin ter pomoči.
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
REGIJSKE PREDSTAVITVE POMENA IN NAMENA POVEZOVANJA
SVETOV ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU
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. Skupnost občin Slovenije si prizadeva k regijskemu povezovanju
občin, na predmetnem področju pa bodo občine s povezovanjem okrepile moč Svetov za
preventivo in vzgojo v cestnem prometu na lokalni ravni ter tako tudi predstavljale enoten,
močnejši in posledično uspešnejši nastop pri pridobivanju finančnih sredstev s strani
države. Trenutno določeni termini regijskih predstavitev so:
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23.6.2010 - Statistična regija Osrednje Slovenska statistična regija
24.6.2010 - Goriška statistična regija
Termini ostalih regijskih predstavitev so v usklajevanju ter boste o njih naknadno obveščeni.
Vabila so bila posredovana VSEM občinam. Zaželena je udeležba tako predstavnika SPV
kot

predstavnika

občine,

v

kolikor

vabila

niste

prejeli

se

obrnite

na

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si in vam ga posredujemo. Udeležba na delovnem sestanku
je brezplačna za vse občine. (jt)
21.06.2010 / POSVET OBČINSKIH SPV S PREDSTAVNIKI MINISTRSTVA
V ponedeljek, 21.6.2010 bo potekal posvet občinskih Svetov za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu s predstavniki ministrstva. Na slednjem bo potekala zadnja predstavitev
zadnje različice cestno prometne zakonodaje, na samem posvetu pa bo predstavnica
Delovne skupine za izvajanje Nacionalnega programa varnosti v cestnem prometu SOS
predstavila delo delovne skupine kot tudi predstavitev SOS. Več o samem srečanju v
tedenskih novičkah naslednji teden. (jt)
22.06.2010 / NARAVNE NESREČE Z VIDIKA OBVEZNOSTI OBČIN
V torek, 22.6.2010 se bodo na Upravi za zaščito in reševanje sestali predstavniki delovne
skupine za kmetijstvo Skupnosti občin Slovenije s predstavniki Uprave za zaščito in
reševanje. Namen srečanja je predstavitev problematike naravnih nesreč z vidika obveznosti
občin in iskanje konstruktivnih rešitev. Več o vsebini srečanje pa v tedenskih novicah
prihodnji teden. (jt)
22.06.2010 / 5. SEJA PROGRAMSKEGA SVETA GASILSKE ŠOLE
V torek, 22.6. 2010 ob 12:30 uri bo potekala 5. seja programskega sveta gasilske šole. Na
dnevnem redu programskega sveta bo poročilo vodje šole o delovanju šole med obema
sejama, realizacija plana dela za leto 2010 do konca junija, višja šola za gasilstvo - informacija
ter predlogi, pobude in vprašanja. Srečanja se bo udeležil imenobvani predstavnik SOS v
programski svet. g. Benedikt Podergajs, župan občine Vojnik. (jt)
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29. IN 30.06. / SIMPOZIJ: VSEBINE EKO NASELJA
Skupnost občin Slovenije in podjetje Urbina vas v sodelovanju vabita na simpozij VSEBINE
EKO NASELJA, ki bo v torek 29. junija 2010, ob 10.00 ur v Sežani, v prostorih PIC – VIVISS,
Kraška ulica 2 in v sredo 30. junija 2010, ob 10.00 uri na Ptuju, v slavnostni dvorani Gradu
Ptuj, (oba dogodka sta z enako vsebino, udeležite se bližjega ali terminsko ustreznejšega).
Med drugim bomo na dogodku spregovorili o:
- Konceptu za trajnostno naselje, ki ga bomo potrebujemo za prihodnost, za boljše
ravnovesje med človekom in naravo
- Harmoniziranju uporabe energije z ekološkimi sistemi, ki uporabljajo okoljsko prijazne
tehnologije
- Reševanju komunikacijskih problemov v digitalni družbi: Kako zmanjšati obremenitve za
okolje in promovirati trajnostno družbo?
- Konceptu trajnostno in energetsko avtonomne zgradbe za vse socialne strukture. Kaj vse
moramo upoštevati, da bomo lahko dosegli kvalitetno, funkcionalno in učinkovito bivanje v
prihodnosti?
- Razvoju in realizaciji trajnostno in energetsko avtonomnih družb. Kako to vpliva na
družbeno ekonomijo in stroške v kratkoročnem in dolgoročnem smislu? Stroških izgradnje
in vzdrževanju življenjskega standarda (vzdrževanje pričakovane kvalitete življenja).
Ohranjanje obstoječih družb in uvajanje sprememb za trajnostna naselja. Kje so ovire,
nevarnosti? Vprašanja, ki jih ne smemo spregledati ali zanikati.
- Kriterijih vrednotenja, indikatorjih trajnosti. KPI – Key Performance Index – ključni faktorji
izvedljivosti
Vabilo in prijavnica na simpozij. Vljudno vabljeni!
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23.6. / VABILO NA RAZŠIRJEN SESTANEK KOMISIJE ZA SOCIALO IN
ZDRAVSTVO TER DELOVNE SKUPINE ZA VRTCE
Skupnost občin Slovenije organizira razširjen sestanek Komisije za socialo in zdravstvo ter
delovne skupine za vrtce, ki bo potekal v sredo, 23.6.2010 v prostorih občine Domžale, s
pričetkom ob 10.00 uri. Na sestanku bo tekla beseda o predlogu Zakona o uveljavljanju
pravic iz javnih sredstev, ki je trenutno v 2. obravnavi v državnozborskem postopku, z
namenom priprave amandmajskih predlogov. Vabljeni vsi zainteresirani po predhodni
prijavi na info@skupnostobcin.si ali po telefonu na 02/234 15 01.
01.07. / USKLAJEVALNI SESTANEK V ZVEZI S PREDLOGOM DRŽAVNEGA
NAČRTA ZAŠČITE IN REŠEVANJA OB JEDRSKI ALI RADIOLOŠKI
NESREČI
Usklajevalni sestanek v zvezi s predlogom Državnega načrta zaščite in reševanja ob jedrski
ali radiološki nesreči, bo potekal v četrtek 1. julija 2010, ob 9. uri, na Upravi RS za zaščito in
reševanje, Vojkova 61, Ljubljana. Na tem mestu vam posredujemo tudi zadnjo verzijo
predloga načrta, v katerem so upoštevane vaše pripombe in ki je usklajen z ostalimi nosilci
nalog iz načrta.
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
16−22.09 EVROPSKI TE DEN MOBILNOSTI 2010 - „POTUJ SKROMNEJE, ŽIVI
BOLJE“
Danes začenja Ministrstvo za okolje in prostor s kampanjo Evropskega tedna mobilnosti
2010, ki se bo odvijal med 16. in 22. septembrom. K sodelovanju vabijo vse slovenske občine.
Osrednja tema letošnjega tedna mobilnosti se glasi „Potuj skromneje, živi bolje“. Prostorsko
načrtovanje, trajnostna mobilnost in skrb za zdravje so tista kombinacija, ki izboljšuje
kakovost življenja v mestih, saj zmanjšuje onesnaženost zraka, obremenjenost s hrupom,
manjša število prometnih nesreč, odpravlja cestne zastoje ter omogoča več prostora za
srečevanje ljudi. S sodelovanjem v kampanji "Potuj skromneje, živi bolje", boste tudi vi
prispevali k izboljšanju telesnega in duševnega počutja in življenju v manj onesnaženem
zraku.
Podrobnejše informacije o pripravah na evropski teden mobilnosti 2010 lahko najdete na
http://www.mobilityweek.eu/, o aktivnostih v Sloveniji pa bodo informacije na voljo na
spletnih straneh Ministrstva (www.tedenmobilnosti.si). (Vir: Služba za odnose z javnostmi
Ministrstva za okolje in prostor)
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21.6. / PREDSTAVITEV JAVNIH RAZPISOV
RAZVOJA PODEŽELJA RS 2007-2013

V

OKVIRU

PROGRAMA

Posredujemo vam vabilo Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na predstavitev
javnih razpisov v okviru Programa razvoja podeželja RS 2007-2013, ki bo 21.6.2010, ob 10.00
uri, v veliki sejni dvoraniposlovne stavbe Slovenijales (Dunajska 22,LJ). VABILO
22.6. / ŠVICARSKI PRISPEVEK-MARIBOR
Vabimo vas, da se udeležite predstavitve Švicarskega prispevka in delavnice za prijavitelje
na razpis. Predstavitev in delavnica bosta potekali v torek, 22. 6. 2010 med 10.00 in 13.00 uro
v Viteški dvorani dvorca Betnava, Streliška 150, Maribor. VABILO
22.6. / 64. SEJA KOMISIJE DRŽAVNEGA SVETA ZA DRŽAVNO UREDITEV
Komisija za državno ureditev sklicuje 64. sejo Komisije Državnega sveta za državno
ureditev, ki bo v torek, 22. junija 2010, ob 14. uri v sobi 209/II, v prostorih parlamenta
Republike
Slovenije,
Ljubljana,
Šubičeva
4.
Predlog
dnevnega
reda:
1.
Odobritev zapisnika 63. seje komisije 2.
Predlog zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o Rdečem križu Slovenije (ZRKS-A) - druga obravnava, EPA 1081-V 3.
Razno. Stališča SOS so bila Državnemu svetu že posredovana in so sestavni del
vabila na sejo.
30.6. / 20. SEJA ODBORA ZA DELO, DRUŽINO, SOCIALNE ZADEVE IN
INVALIDE DZ RS
V sredo, 30.06.2010 bo potekala 20. seja Odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide
z namenom obravnave Predloga Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) druga obravnava. Stališča SOS so Državnemu zboru bila posredovana in so sestavni del
vabila.
87. SEJA VLADE, 16.06.2010
ZAKON O MALEM DELU
Na trgu dela v Sloveniji obstajajo različne oblike priložnostnega in občasnega dela, ki so
opredeljene v več zakonih, zato je njihovo izvajanje zelo različno, prav tako pa se bistveno
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razlikujejo glede na pravice in varnost tistih, ki ta dela opravljajo. Veliko priložnostnih in
občasnih del se opravi tudi v okviru dela in zaposlovanja na črno. Zaradi hitrih in
nepredvidljivih sprememb ter negotovosti na globalnem trgu, se vse več delodajalcev
poslužuje t.i. nestandardnih oblik zaposlovanja oziroma najema delovne sile, zato je nujno
potrebno zagotoviti ustrezen pravni okvir za opravljanje tovrstnih del, določiti standarde in
zagotoviti socialno varnost tudi tistim, ki opravljajo priložnostno in občasno delo.
Uveljavljanje načela »vsako delo šteje« je zelo pomembno tako z vidika posameznika, kakor
tudi z vidika vzdrževanja socialne države. Z Zakonom o malem delu želi država enotno
urediti oblike dela, katerih zaradi njihove občasne narave in dinamike opravljanja dela, ne
moremo šteti kot delovno razmerje, kljub temu, da ima takšno delo v posameznih primerih
lahko tudi elemente delovnega razmerja. Namen Zakona o malem delu je, da se vse oblike
tovrstnega dela vključi v mehanizem podpore socialnim blagajnam in da se vsem, ki ta dela
opravljajo, omogočijo primerljive pravice iz socialnih zavarovanj in s tem tudi ustrezno
varnost na trgu dela. Hkrati želijo z uvedbo malega dela zmanjšati obseg dela in
zaposlovanja na črno, saj se uvaja nova možnost legalnega opravljanja plačanega dela, ki
ima lahko tudi elemente delovnega razmerja, pod ugodnejšimi pogoji za delodajalca (hitro
reagiranje na potrebe po delu, manjši stroški dela, kot pri delovnem razmerju, manj
administrativnih postopkov). Malo delo bo v veliki meri ohranilo fleksibilni značaj na trgu
dela, ki ga ima sedaj študentsko delo, zato bo tudi prispevalo k bolj prožnemu trgu dela ob
hkratni zagotovitvi osnovnih pravic iz socialnih zavarovanj.
ZAKON O DELOVNIH RAZMERJIH
Zakon o delovnih razmerjih je eden od zakonov, ki vplivajo na delovanje trga dela in
katerega spremembe in dopolnitve bodo v skladu s Slovensko izhodno strategijo 2010-2013
prispevale tudi h krepitvi elementov varne prožnosti na trgu dela. S predlaganim Zakonom
o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih se zaradi načela enakosti pred
zakonom zagotavlja možnost delavcev, ki niso sindikalno organizirani, da prek sodelovanja
drugih predstavnikov delavcev, ki so izbrani po posebnem, zakonsko določenem postopku,
sodelujejo v postopku sprejemanja splošnega akta delodajalca, s katerim se določajo pravice,
ki so sicer predmet urejanja kolektivnih pogodb (sprememba 8. člena ZDR). Prav tako se s
spremembami želi zagotoviti varstvo pravic vseh delavcev, ne glede na njihovo članstvo v
sindikatu, tudi v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi (sprememba 83., 84. in 85. člena
in posledično 229. člena ZDR). Predlagano je skrajšanje minimalnih zakonsko določenih
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odpovednih rokov v primerih dolgotrajnejših zaposlitev, ter znižanje višine odpravnin v
primeru odpovedi pogodbe o zaposlitvi za približno 20 odstotkov.
IZENAČEVANJE MOŽNOSTI INVALIDOV
Državni svet RS je na 26. seji dne 12. 5. 2010 obravnaval Predlog Zakona o izenačevanju
možnosti invalidov in predlog zakona podprl. Ob tem je podal tudi dve konkretni pripombi.
Predlagal je, da se invalidu, ki opravlja funkcijo v državnem organu oziroma v organu
lokalne skupnosti, prizna pravica do osebne asistence pri opravilih in dejavnostih,
povezanih z opravljanjem njegove funkcije in s tem tudi poseben dodatek za osebno
asistenco pri opravljanju funkcije. Vlada RS v celoti podpira pravico invalidov do
političnega udejstvovanja, tudi z nudenjem osebne asistence invalidom, ki take storitve
potrebujejo za učinkovito opravljanje njihovih funkcij. Ob tem pa Vlada RS pripravlja Zakon
o osebni asistenci, ki bo celovito uredil osebno asistenco v vseh življenjskih situacijah, zato
ocenjuje, da je pravno-sistemsko neustrezno osebno asistenco za invalide funkcionarje
urejati v drugem zakonu, to je v Zakonu o izenačevanju možnosti invalidov.
STVARNO PREMOŽENJE DRŽAVE, OBČIN IN POKRAJIN
S predmetno dopolnitvijo Uredbe je upravljavcem stvarnega premoženja države, do
ureditve v specialnih predpisih, omogočeno gospodarnejše ravnanje s tistim stvarnim
premoženjem, ki predstavlja

strateško nepremično premoženje države (npr. letališče,

pristanišče, železniška infrastruktura, rezervne obrambne ali zaščitne zmogljivosti, mejni
prehod…). Uredba sedaj predvideva možnost oddaje v najem nepremičnega premoženja, ki
je strateškega pomena za državo za obdobje do 30 let, z možnostjo podaljšanja najemnega
razmerja za 10 let. Navedene nepremičnine so namreč izjemnega pomena za Republiko
Slovenijo, zato je potrebno, da trajno ostanejo v lasti države, tudi v primeru dolgotrajnejše
nepotrebnosti. S sprejeto dopolnitvijo Uredbe se tako varuje strateški interes države, hkrati
pa je omogočena gospodarna raba teh nepremičnin.
JAVNA AGENCIJA ZA VARNOST PROMETA
Povezovanje različnih strokovnjakov, ki pomembno vplivajo na varnost prometa in njihova
združitev v skupnem organu za varnost prometa, je ključna prednost ustanovitve agencije.
To omogoča optimalno učinkovitost pri zagotavljanju varnosti prometa, racionalno rabo
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kadrovskih, finančnih in organizacijskih virov in večjo prilagodljivost sistema. Agencija za
varnost prometa tako že z ustanovitvijo povezuje naloge s področja voznikov in vozil, ki jih
opravlja Ministrstvo za notranje zadeve, naloge s področja vozil in naloge s področja
preventive in vzgoje v cestnem prometu ki jih opravlja Direkcija Republike Slovenije za
ceste kot organ v sestavi Ministrstva za promet, ter naloge s področja varnosti prometa, ki
jih opravlja Ministrstvo za promet. S 1.1.2012 pa se v agencijo vključijo tudi javni
uslužbenci, ki v okviru upravnih enot izvajajo naloge s področja izpitnih centrov za
voznike. Agencija poleg tega prevzema strokovne naloge izvajanja nacionalnega programa
varnosti cestnega prometa in obdobnih načrtov. Ustanovitev agencije omogoča poleg
povezovanja in združevanja virov tudi izvajanje treh pomembnih dejavnosti, ki so bile v
preteklosti zapostavljene oziroma se niso izvajale. Prva je organizacija in izvajanje analitsko
raziskovalnega dela na področju varnosti prometa. Druga nova dejavnost agencije je
organizacija in izvajanje neodvisnega raziskovanja najtežjih prometnih nesreč. Tretja
dejavnost pa je presoja varnosti cestne infrastrukture, ki se nanaša na vse faze načrtovanja,
gradnje in vzdrževanja cest, v skladu z Direktivo o varnosti prometne infrastrukture
(Direktiva 2008/96/ES) in na podlagi zakona, ki ureja javne ceste.

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

UREJA

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.
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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);
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•

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, Osrednjeslovenska (20
%) regija;
• 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.
•

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) ;
- informiranje in obveščanje.

25
Tedenske novice SOS / 14.06 - 18.06.2010
Št. 23

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 OPERATIVNEGA PROGRAMA SLOVENIJAMADŽARSKA 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.
Upravičenci:
1. Na splošno biti neprofitne pravne osebe, ustanovljene v skladu z javnim ali zasebnim
pravom, ki delujejo v javnem in splošno koristnem interesu in sodijo v eno od naslednjih
skupin:
• regionalni in lokalni javni organi;
• osebe javnega prava (skladi, ustanove, agencije), katerih ustanovitelj je država ali občina,
kot so: raziskovalne in razvojne ustanove, ustanove za izobraževanje in usposabljanje,
ustanove zdravstvenega varstva, ustanove za varstvo naravne in kulturne dediščine,
lokalne in regionalne razvojne agencije itd.;
• nevladne organizacije, kot so združenja, fundacije;
• gospodarske, kmetijske, obrtne in industrijske zbornice, grozdi, ki so registrirani kot
neprofitne pravne osebe;
• pravne osebe zasebnega prava (družbe), ki izkazujejo neprofitni status in namen
delovanja, kot so lokalne in regionalne razvojne agencije, registrirane kot podjetja,
lokalne turistične organizacije, organizacije za usposabljanje itd.;
• javne ustanove za gospodarski razvoj, javna podjetja ter tudi druge pravne osebe, kjer
imata država ali občina prevladujoči vpliv na upravljanje.
Minimalna zahteva je, da je vsaj en projektni partner iz Slovenije in vsaj en iz Madžarske.
Zgornja meja glede števila projektnih partnerjev ni omejena.
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Upravičeni stroški:
1. Stroški osebja;
2. Stroški zunanjih izvajalcev;
3. Investicijski stroški;
4. 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.
•

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

ZA

Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa sofinanciranje
gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v Pomurju na območjih
belih lis, kjer je izkazan neobstoj komercialnega interesa za gradnjo omrežja. Bele lise so za
potrebe tega razpisa definirane kot območja, kjer ob času prijave na javni razpis
širokopasovni priključki niso omogočeni, oziroma kot območja, kjer novi interesenti nimajo
možnosti pridobitve širokopasovnega priključka, četudi na tem območju že obstajajo
posamezni širokopasovni priključki in kot območja, za katera je na dan objave javnega
razpisa s strani operaterjev izkazan neobstoj komercialnega interesa.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški: investicijski stroški (stroški za izvedbo naložbe, stroški za opremo in
odkup prostorov za skupno uporabo obstoječih objektov omrežja, stroški opreme in
materiala, za izvedbo naložbe ter stroški aktivne opreme in stroški izvedbe pasivnega dela
omrežja elektronskih komunikacij do končnih uporabnikov) in splošni stroški (honorarji
arhitektom, inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti in
stroški vpisa infrastrukture v kataster komunalnih naprav).
27
Tedenske novice SOS / 14.06 - 18.06.2010
Št. 23

Višina sofinanciranja: do 100 odstotkov celotnih upravičenih stroškov naložbe. Najnižji
znesek javne podpore na vlagatelja znaša 200.000 EUR.
Trajanje projekta: projekti se morajo zaključiti najkasneje do 30.6.2015.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 5.6.2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
UPORABA VARNOSTNIH SKENERJEV NA LETALIŠČIH EU
Evropska komisija je na zahtevo Evropskega parlamenta in držav članic izdala sporočilo, v
katerem je ocenjena uporaba varnostnih skenerjev na letališčih EU. Zaradi terorističnega
poskusa, da bi uporabili razstreliva na poletu Amsterdam–Detroit dne 25. decembra 2009, se
varnostni skenerji vse bolj uporabljajo in njihovo preizkušanje se nadaljuje v več državah
članicah EU, med drugim v Združenem kraljestvu, na Nizozemskem, v Franciji in v Italiji.
Sami varnostni skenerji so za zdaj izven okvira predpisov EU o varnosti v letalstvu —
predpisi posameznih držav članih se med seboj razlikujejo. Objavljeno poročilo poudarja, da
ta metoda pregledovanja ponuja realno možnost za okrepitev varnosti potnikov. Komisija je
naklonjena pristopu EU, ki bi zagotovil, da kadar se države članice odločijo, da bodo
uporabljale varnostne skenerje, njihova namestitev in uporaba temeljita na skupnih
standardih, ki zahtevajo temeljno zmogljivost zaznavanja ter zagotavljajo usklajeno raven
skladnosti z evropskimi določbami o temeljnih pravicah in varovanju zdravja. Komisija bo
pridobila mnenji Evropskega parlamenta in Sveta ob upoštevanju informacij o dejstvih, ki so
zbrane v poročilu.
O UKREPANJU DVANAJSTIH DRŽAV ČLANIC PRI POSTOPKU V ZVEZI S
ČEZMERNIM PRIMANJKLJAJEM
Evropska komisija je ocenila ukrepe, s katerimi so se Belgija, Češka, Nemčija, Irska, Španija,
Francija, Italija, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Slovenija in Slovaška odzvale na
priporočila Sveta glede odprave čezmernega primanjkljaja z dne 2. decembra 2009. Komisija
je ugotovila, da so organi ukrepali skladno s priporočili.Za vseh dvanajst držav članic, na
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katere je naslovljeno sporočilo, so bili roki za postopek v zvezi s čezmernim primanjkljajem
in za fiskalna prizadevanja določeni v skladu z načeli fiskalne izhodne strategije, ki jih je
oktobra odobril Svet EU. Vsa priporočila so bila zaradi izjemnih gospodarskih razmer in ob
upoštevanju obsega potrebne konsolidacije umeščena v srednjeročni okvir.

Fiskalno

prizadevanje je iz enakega razloga opredeljeno v obliki letnega povprečja. Postopek v zvezi s
čezmernim primanjkljajem je bil za Francijo, Irsko in Španijo sprožen aprila 2009 zaradi
prekoračitve 3-odstotnega praga leta 2008. Francija in Španija lahko čezmerni primanjkljaj
odpravita do leta 2012, rok za Irsko pa je leto 2013. Irska pa ima čas do leta 2014. Povprečno
letno fiskalno prizadevanje znaša med 1,25 % do 2 % BDP. Za Avstrijo, Belgijo, Češko,
Nemčijo, Italijo, Nizozemsko, Portugalsko in Slovenijo je bil postopek v zvezi s čezmernim
primanjkljajem sprožen decembra 2009 na podlagi prekoračitve referenčne vrednosti v letu
2009. Češka, Slovenija in Slovaška bodo morale v skladu z nacionalnimi načrti konsolidacijo
začeti leta 2010 in čezmerni primanjkljaj odpraviti dol leta 2013. (Vir: obvestila za javnost
EU, jv)
ZNAK CE - IN EVROSPKI TRG BO VAŠ
„Znak CE“ pogosto opazimo na nekaterih kupljenih izdelkih, a kaj je to v resnici? Evropska
komisija s sloganom „Znak CE – in evropski trg bo vaš!„ izvaja informacijsko kampanjo o
znaku CE. Znak sporoča, da je izdelek v skladu z vso ustrezno zakonodajo Evropske unije in
se lahko trži in prodaja v EU. Z namestitvijo znaka CE na izdelek proizvajalec na lastno
odgovornost izjavlja, da je izdelek usklajen z vsemi veljavnimi pravnimi zahtevami, zlasti
tistimi, ki zagotavljajo zdravje, varnost in zaščito okolja. Pravne in ekonomske posledice
zlorabe neskladnosti so tako velike, da bodo večino zakonitih podjetij odvrnile od
neupoštevanja te zakonodaje. Kampanja je predvsem namenjena gospodarskim subjektom,
povečanju njihove ozaveščenosti in poznavanja znaka CE. (Vir: obvestila za javnost EU, jv)
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