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NOVIČKE SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE
POSKUSNI IZRAČUN VREDNOTENJA NEPREMIČNIN – IZOBRAŽEVANJE OBČIN

V skladu s posredovanim dopisom GU RS z dne 05.08.2010 in po včerajšnjem dogovoru z
Geodetsko upravo RS, vam s SOS posredujemo dokončen datum, čas in lokacijo prevzema
materialov za razgrnitev modelov vrednotenja nepremičnin na krajevno običajen način
(prvi odstavek 10. člena Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin, Ur.l. št. 50/2006),
ter kratkega izobraževanja z razporedom občin po posameznih lokacijah. Ker boste na
izobraževanju prejeli gradivo za razgrnitev vas prosimo, da dosledno upoštevate
razpored.
Razpored občin.

Zakon o množičnem vrednotenju nepremičnin določa, da se vse lastnike nepremičnin
seznani z modeli vrednotenja nepremičnin, ki so bili uporabljeni pri poskusnem izračunu
vrednosti nepremičnin. Seznanitev se v skladu z določili zakona izvede tako, da se modeli
množičnega vrednotenja za 45 dni javno razgrnejo po občinah na krajevno običajen način.
Gradivo za razgrnitev je pripravila Geodetska uprava RS in ga bodo občine lahko
prevzele na izobraževanju.
Na izobraževanje se ni potrebno prijaviti, vendar na GIS naprošajo, da se zaradi prostorske
stiske izobraževanja udeleži samo po ena oseba iz vsake občine, oz. največ dve, v primeru,
da gre za večjo občino z več sodelavci na dotičnem področju. Za dodatne informacije se
lahko obrnete na naslov isg@gis.si ali pokličete 01/200 29 00. (bh)
PRESTRUKTURIRANJE PROGRAMA LEADER -LAS

Danes, 3. Septembra, so se sestali predstavniki Lokalnih akcijskih skupin, Skupnost občin
Slovenije in ministrstvo za kmetijstvo, da bi skupaj poiskali ustrezne rešitve za
reorganizacijo Lokalnih akcijskih skupin. Skupnost občin Slovenije tako kot Lokalne akcijske
skupine že dalj časa ministrstvo opozarja na koriščenje evropskih sredstev v okviru
programa Leader, saj obstoji velika verjetnost da velik del sredstev ne bo izkoriščen.
Tako ministrstvo za kmetijstvo kot tudi ministrstvo za finance sta zavzela nekatera stališča,
po katerih se bodo posamezne lokalne akcijske skupine morale preoblikovati oziroma
reorganizirat. Danes prisotni predstavniki so predstavnici ministrstva za kmetijstvo podali
2
Tedenske novice SOS / 30.8. – 3.9.2010
Št. 29

kup konstruktivnih predlogov, rešitev in pobud, katera bodo slednje posredovale tudi v
mnenje ministrstvu za finance.
Tako občine kot predstavniki lokalnih akcijskih skupin s strani ministrstva za kmetijstvo
pričakujejo enotna navodila in smernice za reorganizacijo obstoječih lokalnih akcijskih
skupin, slednje pa naj bi ministrstvo oblikovalo in posredovalo tekom naslednjih
mesecev.(jt)
PREDSTAVITEV PREDLOGA ZAKONA O PODNEBNIH SPREMEMBAH

V sredo, 1. septembra, se je predstavnica SOS sestala s predstavniki Službe Vlade RS za
podnebne spremembe na delovnem srečanju, kjer so se med drugim dogovorili za skupno
izvedbo predstavitve predloga zakona o podnebnih spremembah, ki v veliki meri zadeva
prav lokalne skupnosti. Predviden termin dogodka je 21. september 2010 med 9.00 in 13.00
uro v Ljubljani. Na dogodku bodo po uvodni seznanitvi s predlogom zakona, ki ga bo
predstavil direktor Službe, g. Jernej Stritih, prikazane tudi s podnebnimi spremembami
povezane dobre prakse iz občin. Tako bi želeli občinam predstaviti prednosti, ki jih
prinašajo energetsko knjigovodstvo, uporaba lesne biomase, trajnostna mobilnost, kako in
zakaj si občina izračuna ogljični odtis in druge projekte. V okviru dogodka, na katerega
bomo povabili tudi medije, bo veliko priložnosti za izmenjavo mnenj in razpravo o rešitvah
v predlogu zakona, kot tudi za vprašanja o priložnostih in omejitvah, ki so ali bodo
posledica podnebnih sprememb. Vabila bodo občine prejele v prihodnjem tednu. (sk)
PROJEKT 3D JAVNE RAZGRNITVE SE PREDSTAVLJA OBČINAM

Skupnost občin Slovenje je 1. In 3. Septembra izvedla prvi dve predstavitvi projekta 3D
javne razgrnitve in sicer v Ljubljani in Novem mestu. Udeleženke in udeleženci so z
zanimanjem spremljali podrobno predstavitev projekta, ki je sestavljeno iz dveh glavnih
orodij, spletnega portala za objavo prostorskih aktov in tri dimenzionalnega prikazovalnika
le-teh. Orodji bodo vse občine dobile v brezplačno uporabo, s predstavitvami pa
predstavnice in predstavnike občin seznanjamo z možnostmi, ki jih orodja nudijo in kako jih
bodo uporabljale. V prihodnjih dneh sledita še dve predstavitvi in sicer 7. Septembra v
Mariboru in 14. Septembra v Dobrovniku. Vabila in prijavnice so objavljene na spletni strani
www.3dprostor.si, kjer se lahko tudi sami predhodno seznanite s projektom. (sk)
ZAKON O INTEGRITETI IN PREPREČEVANJU KORUPCIJE
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V sredo, 25.8. v Ljubljani, in 27.8. v Mariboru, je v skupni organizaciji Skupnosti občin
Slovenije in Komisije za preprečevanje korupcije potekal delovni posvet o Zakonu o
integriteti in preprečevanju korupcije.
Posebej bi želeli opozoriti, da je pravilen rok za oblikovanje in sprejetje načrta integritete za
vse zavezance, v skladu z 86. členom ZIntPK eno leto po uveljavitvi zakona, kar pomeni
najkasneje do 05.06.2011. Vzorce načrtov integritete po posameznih sistemih, bodo dolžne
pripraviti reprezentančne delovne skupine najkasneje do 31.1.2011.
S strani Komisije za preprečevanje korupcije pa smo prejeli tudi tabelo, ki prikazuje
(NE)združljivost funkcij po ZIntPK, ZLS, ZJU.
Tabela o nezdružljivost funkcij - popravljena različica.
Najpomembnejše informacije s posveta lahko dobite na info@skupnostobcin.si.
Pogledate pa lahko tudi PPT predstavitve s posvetov:
Lavtar_SVLR - Nezdružljivost po ZLS
Načrt integritete.
ZIntPK. (jt)
POBUDA

ZA

SPREMEMBO

35.

ČLENA

ZAKONA

O

INTEGRITETI

IN

PREPREČEVANJU KORUPCIJE

Skupnost občin Slovenije je naslovila na Ministrstvo za javno upravo pobudo za spremembo
drugega odstavka 35. člena Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije ‐ omejitve
poslovanja in posledice kršitev, v povezavi z drugim odstavkom 36. člena zakona ‐ začasna
prepoved poslovanja po prenehanju funkcije.
Drugi odstavek 35. člena določa:
»Prepoved iz tega člena velja tudi za državne pomoči in druge oblike pridobivanja sredstev od
naročnikov, ki poslujejo po predpisih o javnem naročanju ter za koncesije in druge oblike javno
zasebnega partnerstva, razen za državne pomoči v primeru naravnih nesreč.«
Drugi odstavek 36. člena pa:
»Organ, v katerem je funkcionar opravljal funkcijo, v roku enega leta po prenehanju funkcije ne sme
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poslovati s subjektom, v katerem je bivši funkcionar neposredno ali preko drugih pravnih oseb v več
kot 5% udeležen pri ustanoviteljskih pravicah, upravljanju oziroma kapitalu.«
Menimo, da je z navedeno ureditvijo ogroženo uresničevanje lokalne samouprave, saj
določbe posredno posegajo v odločanje o sodelovanju v mestnih/občinskih svetih. Po
Zakonu o lokalni samoupravi je funkcionar v občini tudi občinski/mestni svetnik. Omejitev
poslovanja in določba zakona, ki navedeno ureja se nanaša tudi na slednje. Predvsem v
manjših lokalnih skupnostih je izvajanje navedene določbe v praksi vprašljivo, saj se bo
dogajalo, da se bodo člani in članice občinskih/mestnih svetov morali odreči določenim
pravicam, ki bi jim pripadali po prenehanju funkcije.
Menimo, da je ureditev slednjega problematična, saj bo v praksi lokalnih skupnosti imela za
posledico, da občanke in občani ne bodo kandidirali v občinske/mestne svete.
Občinski/mestni svet je pa tisti organ v občini, ki nadzira delovanje celotnega občinskega
aparata in brez katerega delovanje občin ni možno. Prav zato smo ministrstvo pozvali, naj
ponovno preuči 35. in 36. člen Zakona. (jt)
DOPIS MINISTRICI ŠIRCI V ZVEZI Z DOPOLNITVAMI IN SPREMEMBAMI ZVKD

V dopisu ministrici Širci smo s strani Skupnosti občin Slovenije izrazili izjemno presenečenje
in razočaranje nad delovanjem Ministrstva za kulturo ter nekaterih zaposlenih na področju,
na katerem se je v preteklosti že pokazalo, da nesodelovanje, pomanjkljiva ali celo
neobstoječa komunikacija lahko povzročita težave tistim, katerim naj bi naše delo bilo
pravzaprav namenjeno – javnim kulturnim zavodom ‐ muzejem in galerijam.
V skladu z dogovorom v začetku leta 2010 o sodelovanju z Ministrstvom za kulturo, smo na
poziv Ministrstva za kulturo določili predstavnika Skupnosti, poznavalca področja kulturne
dediščine za sodelovanje v skupini, ki naj bi pripravila potrebne spremembe in dopolnitve
obstoječega Zakona o varstvu kulturne dediščine, v dobri veri, da bomo vzpostavili
potreben dialog, ki bo v bodoče prinesel dobro in plodno sodelovanje ter posledično dober
predlog sprememb zakona, ki ga bo mogoče učinkovito uveljaviti v praksi.
Žal smo to očitno storili zaman, saj na nemalo dopisov in telefonskih klicev ministrstvo vse
do danes ni odreagiralo. Na pristojne službe ministrstva, smo poziv za sodelovanje na
področju nastale problemske situacije naslovili 25.03., 20.05., 17.06., 06.07. Vse do danes
nismo prejeli niti enega povratnega odgovora. Iz neuradnih informacij smo pred nekaj dnevi
izvedeli, da je Ministrstvo za kulturo že skorajda zaključilo pripravo predloga sprememb
zakona.
Očitno je zavedanje, da so naše vloge predvsem v tem, da pripravljamo okvirje, ki bodo
ustrezali vsem akterjem, popolnoma umanjkalo. V skupnosti smo naravnani na sodelovanje,
5
Tedenske novice SOS / 30.8. – 3.9.2010
Št. 29

prav zato smo ponovno o tem obvestili ministrico in jo pozvali k nemudnem pričetku
vključevanja predstavnikov SOS v pogajanja v zvezi s predlogom Zakona o varstvu kulturne
dediščine. (jt)
RAZNOS VABIL ZA VOLITVE 2010
Sporočamo vam, da v letošnjem letu, občine po besedah Pošte Slovenije, niso upravičene do
popusta za raznos vabil za lokalne volitve 2010, zato tudi slednjega niso vključili v pogodbo.
(jt)
NEKOREKTNO RAVNANJE PODJETJA KLIMA VIDMAR D.O.O.

Obveščamo vas, da je Skupnost občin Slovenije bila obveščena o nekorektnem ravnanju
podjetja Klima Vidmar d.o.o. Dovolite nam zgolj nekaj osnovnih informacij in opozoril, saj je
bilo nekaj občin precej vznemirjenih ob prejetju elektronskega sporočila s strani dotičnega
podjetja.
Podjetje Klima Vidmar d.o.o. ima sicer z Državno volilno komisijo sklenjeno pogodbo za
nabavo volilnih skrinjic, vendar to dejstvo nima nobenega vpliva na lokalne volitve oziroma
nabavo skrinjic pri občinah, saj so lokalne skupnosti samostojne in si lahko prav vsaka
lokalna skupnost priskrbi skrinjico, ki ustreza veljavni slovenski zakonodaji, ob čemer
ponudnik oziroma izvajalec volilnega materiala v zakonu ni definiran. Edino dejstvo, ki ga
zakon izrecno predpisuje je, da morajo biti volilne skrinjice prosojne. Temu pogoju
izbrane volilne skrinjice Skupnosti občin Slovenije več kot ustrezajo, saj drugače ne bi
mogle biti izbrane na razpisu. Prav tako, Državna volilna komisija nima nobene
pristojnosti za ocenjevanje ustreznosti skrinjic na lokalnih volitvah. Omenjeno podjetje je
imelo v postopku javnega naročila vse pravne možnosti za vložitev revizije, ki pa je niso
uporabili in s tem očitno dokazali neutemeljenost njihovih trditev. (sp)
NATEČAJ ZELENA OBČINA

Že pred nekaj časa smo vas vabili k sodelovanju v projektu Zelena občina, ki ga izvaja
podjetje Fit media iz Celja. Projekt je v polnem zagonu, saj so prejeli že 40 anketnih
vprašalnikov, hkrati pa se je uradno tudi zaključil rok za prijavo. Sporočamo vam, da bodo
člani strokovne komisije, ki bo ocenjevala prijavnice občin in ji bo predsedoval Dušan Plut,
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Saša Kek s Skupnosti občin Slovenije, Bernarda Podlipnik (MOP), Mateja Eržen (ZOS) in
Jože Volfand (glavni urednik revije EOL).
SVETOVANJE
DOLOČITEV PLAČE V NOVEM PLAČNEM SISTEMU

S strani občine članice smo prejeli vprašanje v zvezi z določitvijo plače v novem plačnem
sistemu.
Vprašanja so se pojavila predvsem v zvezi z uporabo Testnega modela za izračun
prevedene plače za javne uslužbence (testni model verzija 15. 3. 2010, ki vsebuje plačno
lestvico, veljavno na dan 1. 1. 2010). S 1. 7. 2010 se je namreč spremenila plačna lestvica.
Članico je zanimalo, kako je z uporabo testnega modela po spremembi plačne lestvice. Z
pristojnega ministrstva smo prejeli odgovor, da je testni model izračuna prevedene plače
narejen za javnega uslužbenca, na predpostavkah na primeru javnega uslužbenca na
delovnem mestu REFERENT v nazivu REFERENT IV za novo drugo obdobje odprave
nesorazmerja v osnovnih plačah, veljavno s 1. januarjem 2010. Testni model predstavlja zgolj
informacijo, kako je bil pravilno izveden celotni postopek prehoda javnega uslužbenca v
nazivu Referent IV v nov sistem obračuna plač po ZSPJS in ga kot celoto za simuliranje ne
moremo več uporabljati!
Pojavila pa so se tudi konkretna vprašanja o izpolnjevanju testnega modela v primeru, ko
gre za zvišanje osnovne plače, oz. premestitev v višji tarifni razred. Z MJU odgovarjajo, da je
glede določevanja plačnih razredov tako, da se vedno, ko se na neki osnovi (15. člen, 19.
člen, napredovanje v PR) poviša plačni razred osnovne plače Z070, tudi plačni razred
prevedbe Z105 poviša za enako število plačnih razredov. (jt)
ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
DOPIS MINISTRSTVU ZA OKOLJE IN PROSTOR

Skupnost občin Slovenije in Združenje občin Slovenije sta dne 19.07.2010 na naslov MOP
naslovili skupen dopis, v katerem sta v skladu s sklepom obeh predsedstev predlagali, da se
obravnava predloga Uredbe o metodologiji za oblikovanju cen obveznih občinskih
gospodarskih javnih služb varstva okolja zaradi pomembnosti predpisa, prestavi na
jesensko obdobje po izvedbi lokalnih volitev. Kljub temu pozivu je Skupnost občin Slovenije
na MOP poslala v roku tudi nekaj pripomb na predmetno uredbo.
Ker s strani ministrstva še nismo prejeli nobenega odgovora in glede na to, da na skupnosti
intenzivno delamo na predmetni uredbi, med drugim tudi v sodelovanju z Zbornico
komunalnega gospodarstva, smo jih pozvali, da nam sporočijo, v kakšni fazi je predlog
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obravnavane uredbe, saj bi radi preprečili scenarij, da bi se tako pomembna uredba sprejela
brez sodelovanja občin.
O vsem dogajanji v zvezi z dotičnim zakonom vas bomo sprotno obveščali.
PREDLOG NACIONALNEGA PROGRAMA ZA KULTURO 2008-2011

Obveščamo vas, da je v Državno zborski proceduri predlog Nacionalnega programa za
kulturo 2008-2011. Celotno besedilo predloga se nahaja TUKAJ.
Vljudno vas prosimo, da nam morebitna stališča, pripombe in predloge posredujete na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG
ZARADI

UREDBE

O

ODLAGANJA

OKOLJSKI

DAJATVI

ODPADKOV

NA

ZA

ONESNAŽEVANJE

ODLAGALIŠČIH

JE

V

OKOLJA
VLADNI

PROCEDURI

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

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

STRATEGIJE

IZOBRAŽEVANJA,

USPOSABLJANJA

IN

IZPOPOLNJEVANJA JAVNIH USLUŽBENCEV ZA OBDOBJE 2010-2015

V medresorskem usklajevanju je Predlog strategije izobraževanja, usposabljanja in
izpopolnjevanja javnih uslužbencev za obdobje 2010-2015.
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Vljudno vas prosimo, da se do predloga opredelite na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG

ZAKONA

O

SPREMEMBAH

IN

DOPOLNITVAH

ZAKONA

O

KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH

V javni razpravi je Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o kmetijskih
zemljiščih.
Vljudno vas prosimo, da so do vsebine danega predloga opredelite do 1.10.2010, vaše
pripombe in stališča pa posredujte na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.
PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O POGOJIH, MERILIH IN
POSTOPKU ZA RAZPOREDITEV SREDSTEV FUNDACIJE ZA FINANCIRANJE
ŠPORTNIH ORGANIZACIJ V RS

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

ZAKONA

O

PRAVNEM

VARSTVU

V

POSTOPKIH

JAVNEGA

NAROČANJA

TUKAJ si lahko ogledate Predlog zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega
naročanja, ki je objavljen tudi na spletni strani Ministrstva za finance.
Pripombe in predloge nam lahko posredujete na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si,
najkasneje do 6.9.2010.
OSNUTKI UREDB IN PRAVILNIK NA STRANEH MOP

Ministrstvo za okolje in prostor je na svojih spletnih straneh objavilo slednje novosti:
- Osnutek Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno
kanalizacijo
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- Osnutek Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o
pogojih za njihovo izvajanje
- Osnutek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o stanju površinskih voda
Vaše pripombe nam prosim
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

posredujte

ločeno

do

14.

9.

2010

na

naslov

PREDLOG ZAKONA O JAVNEM NEPREMIČNINSKEM SKLADU RS

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

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

V delu Vlade RS je Novo gradivo št. 1 - Izhodišča Slovenije za razpravo o Skupni kmetijski
politiki EU po 2013.
Pripombe in predloge nam posredujte na info@skupnostobcin.si.
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POJASNILA MINISTRSTEV
TABELA O NEZDRUŽLJIVOSTI FUNKCIJ PO ZINTPK

S strani Komisije za preprečevanje korupcije pa smo prejeli tudi tabelo, ki prikazuje
(NE)združljivost funkcij po ZIntPK, ZLS, ZJU.
Tabela o nezdružljivosti funkcij - popravljena različica
AVTENTIČNA RAZLAGA 16. A ČLENA ZSKZG

Že meseca maja je Skupnost občin Slovenije pri pristojnih ministrstvih prosila za razlago
16.a člena Zakona o skladu kmetijskih zemljišč in gozdov RS, vendar je prejela razlago, ki je
bila neustrezna, zato je bil sprožen postopek avtentične razlage v DZ. Predmetni člen je bil
posebej sporen zaradi različnih razlag glede neodplačnega prenosa zemljišč na občine.
Spodaj vam podajamo besedilo avtentične razlage, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS
št. 56, dne 15.07.2010.
»Določbo prvega odstavka 16.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 – uradno prečiščeno besedilo) je treba
razumeti tako, da se na neodplačen način prenesejo v last občine tista zemljišča, za katera
je občina do 20. julija 2004 na občinskem svetu sprejela ustrezne spremembe in
dopolnitve prostorskih sestavin občinskih planov, s katerimi je ta zemljišča namenila za
graditev objektov.«
NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
25.8 – 8.9 / 10 .DOPISNA SEJA NO EPD

10. dopisna seja Nadzornega odbora EPD RS za programsko obdobje 2004-2006 bo
potekala od 25. avgusta do 8. septembra 2010 do 14. ure.
7.9. / 3D JAVNE RAZGRNITVE V MARIBORU

Vabimo vas na 3. predstavitev in delavnico projekta 3D javne razgrnitve. Orodje, ki ga s
projektom razvijamo za uporabo v občinah, bomo podrobno predstavili skupaj z zunanjimi
izvajalci ter odgovorili na vaša vprašanja in se odzvali na vaše morebitne predloge.
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3. predstavitev 3D javnih razgrnitev bo potekala v torek, 7. septembra v Mariboru ob
10.00 uri.
Udeležba je brezplačna, prisotnost pa prosimo sporočite s priloženo prijavnico.

Vabilo in Prijavnica.
8.9 IN 9.9 / INFORMACIJSKA PODPORA LOKALNIM VOLITVAM 2010

Skupnost občin Slovenije je že organizirala seminarje na temo lokalnih volitev, tokrat vas
vabimo na izobraževalni seminar, ki se bo osredotočil na informacijsko podporo lokalnim
volitvam. Da bi se uporabnikom čim bolj približali, bomo seminar organizirali v dveh krajih.
Na obeh bo predstavljena ista vsebina. Udeleženke in udeleženci si lahko sami izberejo kraj
ki jim je bližji oz. datum, ki jim bolje ustreza:
- v sredo, 8. septembra 2010 ob 10. uri v konferenčni dvorani Ministrstva za javno upravo,
Langusova 4, Ljubljana
- v četrtek, 9. septembra 2010 ob 10. uri v veliki sejni sobi Mestne občine Velenje, Titov trg 1
v Velenju
Posvet je namenjen tajnicam in tajnikom volilnih komisij, občinskim informatikom,
predsednicam in predsednikom volilnih komisij, direktoricam, direktorjem občinskih uprav
in drugim upravnim delavcem, ki tako ali drugače sodelujete pri pripravah bližajočih se
lokalnih volitev.
Na dogodek smo povabili predstavnike iz Državne volilne komisije, Ministrstva za javno
upravo, predstavnike medresorske delovne skupine za elektronsko podporo lokalnim
volitvam 2010 in predstavnike podjetja SRC d.o.o., ki so bili izbrani kot zunanji izvajalci za
prikaz volilnih rezultatov.
PROGRAM IZOBRAŽEVANJA:
09:30
10.00
10:00
10:30
10:30
11:30

do
do
do

Prihod in registracija udeležencev
Splošno o lokalnih volitvah
Predstavitev portala za podporo Lokalnim volitvam 2010
- Ernest Mencigar, medresorska skupina za elektronsko
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11:30
11:45
11:45
12:30

do
do

podporo LV2010
Predstavitev podpore za vnos volilne udeležbe in
volilnih rezultatov - Tone Okorn, SRC d.o.o.
Vprašanja in odgovori

VABILO.

PRIJAVNICA.

14.9. / 3D JAVNE RAZGRNITVE V DOBROVNIKU

Vabimo vas na 4. predstavitev projekta 3D javne razgrnitve. Orodje, ki ga s projektom
razvijamo za uporabo v občinah bomo podrobno predstavili skupaj z zunanjimi izvajalci ter
odgovorili na vaša vprašanja in se odzvali na vaše morebitne predloge.
4. predstavitev 3D javnih razgrnitev bo potekala v torek, 14. septembra, v Dobrovniku ob
10.30 uri. Prosimo vas, da udeležbo potrdite s prijavnico.
Vabilo in Prijavnica.
14.9. / SESTANEK DELOVNE SKUPINE NPVCP

Delovna skupina nacionalnega programa za varnost v cestnem prometu se bo sestala v
torek, 14.9.2010, v prostorih občine Komenda, s pričetkom ob 13.00 uri.
18. SEJA PREDSEDSTVA SOS

Sporočamo vam, da bo zadnja - 18. seja Predsedstva SOS, potekala dne 15.09.2010 v
Mariboru. Prosimo, da si vzamete čas in se zadnje seje predsedstva v tem mandatu
zanesljivo udeležite, saj nam boste le tako omogočili, da se vam za vaš trud in prispevek tudi
osebno zahvalimo.
Natančen kraj in termin seje vam bosta skupaj z vabilom sporočena naknadno.
15.9. / POSVET VODIJ OBČINSKIH REDARSTEV

13
Tedenske novice SOS / 30.8. – 3.9.2010
Št. 29

Posvet vodij občinskih redarstev bo potekal v sredo, 15.9.2010 od 8.30 do 15.00 ure v veliki
predavalnici Policijske akademije v Tacnu. Udeležba na posvetu bo veljala kot obdobno
usposabljanje.
Vabilo.
15.9.

/

SEMINAR

SOS

NOTRANJA

ORGANIZACIJA

IN

SISTEMIZACIJA

DELOVNIH MEST V UPRAVAH LOKALNIH SKUPNOSTI

Vabimo vas na seminar Notranja organizacija in sistemizacija delovnih mest v upravah
lokalnih skupnosti, ki bo potekal v sredo, 15.09.2010, v Austria Trend Hotelu, Dunajska
154, Ljubljana (dvorana Horus) s pričetkom ob 10.00 uri.
Cilj seminarja je: seznaniti udeležence s pravno ureditvijo urejanja celotnega postopka
zaposlovanja javnih uslužbencev, in sicer od trenutka ugotovitve potrebe po novi zaposlitvi
do sklenitve pogodbe o zaposlitvi ter prijave novo zaposlenega v obvezna socialna
zavarovanja.
Vsebina seminarja obsega: predstavitev pravne ureditve, predvsem praktične napotke ter
opozorila glede spremljanja izvajanja teh postopkov v praksi.
Vabilo in Prijavnica.
88. SEJA VLADE, 24.06.2010
OKOLJSKA DAJATEV ZA ODLAGANJE ODPADKOV

Vlada RS je sprejela Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja
odpadkov na odlagališčih.
Uredba določa obveznost plačevanja, osnovo za obračun, zavezance za plačilo, plačnike,
način obračunavanja, določanja višine in način plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje
okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih, pa tudi način razdelitve zbrane okoljske
dajatve na posamezno občino, če gre za zbrano okoljsko dajatev zaradi odlaganja odpadkov
na odlagališču, ki je infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne gospodarske javne službe.
Prejemniki okoljske dajatve, ki jo plačujejo upravljavci odlagališč so občine, kjer povzročitelji
odpadkov prepuščajo ali oddajajo odpadke izvajalcu občinske gospodarske službe zbiranja
14
Tedenske novice SOS / 30.8. – 3.9.2010
Št. 29

in prevoza komunalnih odpadkov. Višina okoljske dajatve, ki jo prejmejo občine, postaja s to
uredbo, odvisna od razmerja odloženih in zbranih komunalnih odpadkov. O količinah
zbranih in odloženih odpadkov pa morajo poročati Ministrstvu za okolje in prostor. (Vir:
Vlada RS)
AKT O USTANOVITVI JAVNEGA SKLADA ZA KULTURNE DEJAVNOSTI

Vlada Republike Slovenije je sprejela Akt o ustanovitvi Javnega sklada Republike Slovenije
za kulturne dejavnosti. S sprejetim aktom je usklajeno delovanje Javnega sklada za kulturne
dejavnosti (JSKD) z Zakonom o Javnem skladu Republike Slovenije za kulturne dejavnosti
(ZJSKD) in novim Zakonom o javnih skladih (ZJS). JSKD še naprej deluje kot javni sklad.
Akt o ustanovitvi sledi načelu ZJSKD, ki ohranja sedanji način delovanja sklada. Področja, ki
niso urejena z ZJSKD, v zvezi z uresničevanjem javnega interesa ureja Zakon o
uresničevanju javnega interesa za kulturo, v zvezi z delovanjem in poslovanjem sklada pa se
uporablja ZJS. Pri slednjem so izjema določbe o namenskem premoženju, kapitalu in
insolventnosti, ki se za sklad ne uporabljajo. Tako je določeno, da sklad nima namenskega
premoženja.
JSKD bo še naprej izvajal strokovne naloge skladno z javnim interesom na vseh področjih
ljubiteljske kulturne dejavnosti z zagotavljanjem razmer za pospeševanje kulturne
ustvarjalnosti na vsem slovenskem etničnem prostoru, z upoštevanjem skladnega in
enakomernega prostorskega razvoja, izboljšanja dostopnosti do kulturnih dobrin in vrednot
ter spodbujanja medkulturnega dialoga. Še naprej bo zagotavljal tudi strokovno podporo,
administrativno in tehnično pomoč ljubiteljskim kulturnim društvom in skupinam ter
samoupravnim lokalnim skupnostim. Slednjim bo pomagal še pri izvedbi lokalnih kulturnih
prireditev in pripravi lokalnih kulturnih programov. (Vir: Vlada RS)
VPRAŠANJE V ZVEZI S PREDLOGOM SPREMEMB ZZK-1

Vlada RS je sprejela odgovor na pisno poslansko vprašanje Eve Irgl v zvezi s predlogom
sprememb in dopolnitev Zakona o zemljiški knjigi. Vlada v odgovoru pojasnjuje, da predlog
zakona spreminja predvsem procesna oziroma postopkovna pravila s ciljem doseči
pospešitev postopka, večjo dostopnost zemljiške knjige in večjo (pravno) varnost v pravnem
prometu z nepremičninami. Sredstvo za dosego teh ciljev pa (med drugim) predstavljajo
tudi informatizacijske zmožnosti ter nove postopkovne rešitve predloga novele.
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Informatizacijske in z njimi povezane varnostne zmožnosti tako omogočajo bolj racionalno
in hitrejše delovanje sodišč, hkrati pa uvedba (novega) načina vpisov v glavno knjigo
zemljiške knjige, bolj dosledno in materialno-pravilneje odražajo vsebino stvarnopravnih
razmerij glede nepremičnine. Informatizaciji postopka logično sledi tudi sprememba načina
hranjenja zbirka listin. Temeljna zbirka listin ne bo več fizična zbirka listin, ki bo iz v
nadaljevanju navedenih razlogov zaupana notarjem, ampak elektronska zbirka listin.
Prednosti takšnega elektronskega hranjenja so številne, predvsem večja dostopnost listin,
tako fizičnim in pravnim osebam v okviru elektronskega vpogleda v zbirko listin, kot tudi
za državne organe, na primer različna sodišča bodo lahko sočasno vpogledovala v takšne
listine, kar bo omogočalo tudi pospešitev teh postopkov.
Glede fizične hrambe že po sedanji ureditvi v Zakonu o notariatu notarji hranijo izvirnike
notarskih zapisov in strankam izdajo samo ustrezne odpravke, tako da pooblastilo in
pristojnost za takšno hrambo imajo notarji že v veljavni ureditvi. Prav tako notarji že zdaj
pogosto hranijo izvirnike zasebnih listin po pravilih o notarski hrambi (depozitu). Teh listin
ne moreta hraniti odvetnik ali državno pravobranilstvo, ki vloži zemljiškoknjižni predlog,
saj sta oba zastopnika samo ene od strank posla. Notar ima glede teh listin drugačen položaj,
saj ni zastopnik samo ene od strank posla, temveč mora kot oseba javnega zaupanja delovati
tako, da varuje interese vseh strank (nepristransko). To je tudi ključni razlog, da se mu lahko
zaupa hramba izvirnikov listin oziroma dosledneje, da se lahko zemljiškoknjižno sodišče
zanese na (elektronsko) izjavo notarja, da so izvirniki listin v hrambi pri njem.
Vlada je pri pripravi novele zakona nameraval razširiti brezplačni elektronski vpogled tudi
na zbirko listin, vendar bi s tem omogočil vsakomur tudi dostop do enotne matične številke
kupca in prodajalca, ki so praviloma navedene na teh listinah. Razlog omejitve (javnega)
dostopa do EMŠO je strogo stališče Informacijske pooblaščenke, po katerem naj bi bil EMŠO
varovani osebni podatek, ki ga je dovoljeno razkrivati samo državnim organom ali osebam z
javnimi pooblastili.
Glede vprašanja stroškov fizične hrambe zasebnih listin, ki so podlaga vpisu pa
odgovarjamo, da jo bo notar v primeru, če bo sam vložil zemljiškoknjižni predlog, katerega
podlaga bo takšna listina, moral hraniti brezplačno, torej ne bo upravičen do nikakršnega
nadomestila oziroma pristojbine na račun hrambe listine.
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Predlog novele zakona v ničemer ne pomeni oziroma ne gre v smer privatizacije sodstva,
ampak zgolj izpeljuje in dodeljuje pristojnosti, katere notariatu in odvetništvu kot delu
pravosodja gredo že na podlagi Ustave RS. (Vir: Vlada RS)
NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
6.9. /JAVNA TRIBUNA MF: STRATEGIJA RAZVOJA IGER NA SREČO V SLOVENIJI

Ministrstvo za finance organizira Javno tribuno z naslovom »Strategija razvoja iger na
srečo v Sloveniji«, ki bo potekala v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica,Trg Edvarda
Kardelja 1, v ponedeljek, 6. septembra 2010, ob 12. uri.
Udeležence bosta uvodoma nagovorila predsednik Vlade RS, Borut Pahor in minister za
finance, dr. Franc Križanič . Na javni tribuni bodo sodelovali tudi prof. dr. Maks Tajnikar,
doc.dr. Marko Pahor in generalna direktorica Direktorata za javno premoženje na
Ministrstvu za finance, Miranda Groff - Ferjančič.
Na javni tribuni bo potekala strokovna razprava na temo osnutka Strategije razvoja iger na
srečo v Sloveniji, ki predstavlja temeljni razvojni dokument za področje iger na srečo.
Vabilo.
7.9. / DELAVNICA MOP: SKRBIMO ZA POREČJE MURE

Ministrstvo za okolje in prostor organizira delavnico z naslovom SKRBIMO ZA POREČJE
MURE, ki bo potekala v torek, 7. septembra 2010, od 9.30 do 14.00, v občini Dobrovnik –
Kulturni dom Dobrovnik, Dobrovnik 297.
VABILO.
16−22.09 EVROPSKI TEDEN MOBILNOSTI 2010 - „POTUJ SKROMNEJE, ŽIVI
BOLJE“

Ministrstvo za okolje in prostor je začelo s kampanjo Evropskega tedna mobilnosti 2010, ki
se bo odvijal med 16. in 22. septembrom. Evropski teden mobilnosti bo potekal letos devetič.
Po vsej Evropi v kampanji sodeluje več kot 200 milijonov ljudi, v Sloveniji pa je letos svoje
sodelovanje prijavilo 30 občin: Apače, Celje, Gorje, Gornja Radgona, Jesenice, Kamnik,
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Kanal ob Soči, Koper, Kranj, Ljubljana, Logatec, Lukovica, Makole, Maribor, Murska
Sobota, Nova Gorica, Piran, Pivka, Postojna, Ptuj, Radovljica, Ruše, Slovenska Bistrica,
Slovenske Konjice, Trbovlje, Velenje, Vransko, Vrhnika, Zreče in Žalec.
Tudi tokrat se bo evropski teden mobilnosti sklenil z dnem brez avtomobila 22. septembra,
ko bodo nekatera mestna središča za ves promet zaprta. V tednu od 16. do 22. septembra
bodo občine pripravile najrazličnejše dejavnosti, s katerimi bodo v ospredje postavile
letošnjo nosilno temo, ki jo povzema slogan Potuj pametneje, živi bolje. Tema povezuje
zdravje in mobilnost, saj raziskave kažejo, da je redna telesna dejavnost ključ do zdravja in
zmanjšanja stresa. Kljub temu je nedejavnost v Evropi vse bolj razširjena in naša odvisnost
od avtomobila je eden ključnih razlogov zanjo. Zato se veča število pretežkih in predebelih
ljudi, posledica pa je porast številnih resnih bolezni, ki so posledica prevelike telesne teže.
V okviru Evropskega tedna mobilnosti bodo Ministrstvo za okolje in prostor, Mednarodna
organizacija za varstvo Alp CIPRA v ter Ministrstvo za promet 16. in 17. septembra 2010, v
Ljubljani organizirali mednarodno delavnico z naslovom »Urbana območja na poti k
trajnostni mobilnosti«. Delavnica bo predstavila idejna izhodišča za uvajanje trajnostne
mobilnosti v mestih, udeleženci pa se bodo seznanili tudi s primeri dobre in slabe
mobilnostne prakse doma in v tujini.
Več o tednu mobilnosti lahko izveste na www.tedenmobilnosti.si. (Vir: MOP)
23.09.2010 KONFERENCA V SKOPJU

23. in 24. Septembra bo v Skopju potekala konferenca – Izmenjava izkušenj na področju
regionalnega razvoja in EU kohezijske politike, ki je rezultat dogovora med ministroma za
lokalno samoupravo in regionalno politiko iz Slovenije in Makedonije in ima za cilj še boljše
in poglobljeno sodelovanje med obema prijateljskimi državama. Organizatorji želijo k
sodelovanju povabiti in pridobiti čim večje število slovenskih občin.
OSNUTEK PROGRAMA.
Prav tako vam TUKAJ posredujemo dopis podjetja ERA, ki že nekaj let intenzivno deluje v
Makedoniji in, ki je pred kratkim izrazila tudi interes za bolj aktivno sodelovanje s
Skupnostjo občin Slovenije in njenimi občinami članicami.
30.9 / ZNANSTVENI SESTANEK: PRILAGAJANJE NA PODNEBNE SPREMEMBE
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V organizaciji Mednarodnega centra za ekoremediacije Filozofske fakultete Univerze v
Mariboru, podjetja Limnos d.o.o za aplikativno ekologijo in Agencije za raziskovalno
dejavnost RS in Dravskih elektrarn Maribor bo potekal znanstven sestanek na tematiko
prilagajanja na podnebne spremembe v pokrajinah.
S ciljem, da se zberejo in oblikujejo konkretni ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe
za uporabo na lokalni in regionalni ravni, vas vabimo na znanstveni sestanek, ki bo potekal
30. septembra (četrtek) v prostorih občine Poljčane (Bistriška c. 65), s pričetkom ob 9.00 in
bo predvidoma trajal do 17. ure.Več o prireditvi in poteku lahko preberete TUKAJ.
04. 10 / SVETOVNI DAN HABITATA

Obveščamo vas, da bo praznovanje Svetovnega dne Habitata, potekalo v ponedeljek 4.
oktobra 2010 pod sloganom "Boljše mesto, boljše življenje". Vljudno vas vabimo, da sporočite
vaše izobraževalno-ozaveščevalne in promocijske aktivnosti, ki jih boste morebiti
organizirali ob tem dnevu, dnevu posvečenemu mestom in naseljem.
Ministrstvo bo vse prijavljene dogodke združilo pod skupno okrilje praznovanja. (Vir:
Ministrstvo za okolje in prostor)
Več o svetovnem dnevu habitata lahko preberete TUKAJ.
NOVICE DRUGIH
OGLEDALO VLADI 2010
V Sloveniji je razkorak med predvolilnimi zavezami in zakonodajo na področju varstva
okolja in trajnostnega razvoja ter njihovim izvajanjem precejšen. To je eno glavnih sporočil
poročila »Ogledalo vladi 2010 – Zeleni nevladni monitor«, ki ga je v sodelovanju s partnerji
iz mreže Plan B za Slovenijo pripravila Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj.
Ogledalo vladi 2010 dokazuje, da je neizvajanje sprejetih programov na področju varstva
okolja ena največjih težav slovenske okoljevarstvene politike. Zaradi pomanjkljivega
izvajanja okoljske zakonodaje proti Sloveniji že teče vrsta postopkov v okviru Evropske
unije, zato državi grozijo sankcije. Še pomembneje pa je, da s takšnim razkorakom med
zavezami in dejanji ne bomo dosegli prehoda v družbo, ki bi jo želeli in morali zapustiti
zanamcem - nizkoogljično družbo z dobro ohranjenim stanjem naravnega okolja. Ogledalo
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vladi 2010 kaže nespodbudno stanje pri področjih prometa, energetike in sistemov za
ravnanje z okoljem, kjer Slovenija glede na povprečje Evropske unije zaseda zelo slabo
mesto. Problemi so opazni tudi na področjih odpadkov in kakovosti zraka ter pri prehodu v
trajnostno kmetijstvo in na področju podnebnih sprememb (tako pri ukrepih prilagajanja
nanje kot pri ukrepih za zmanjševanje izpustov). Kot pomemben napredek so avtorji
poročila izpostavili sprejetje Akcijskega načrta za zeleno javno naročanje, ki je načelno
usmeritev za zeleno javno naročanje operacionaliziral, in podatek, da so bila letos med
industrijskimi napravami izdana vsa dovoljenja IPPC. Slovenija je tudi na področju čistilnih
naprav dosegla velik napredek. Od leta 2000 do leta 2009 se je število čistilnih naprav več
kot podvojilo. Povečuje se tako količina odpadne vode iz gospodinjstev, ki konča na čistilnih
napravah, kot tudi stopnja njenega čiščenja. Celotno poročilo Ogledalo vladi 2010 - Zeleni
nevladni monitor. (vir: Umanotera)
OSTALE MEDNARODNE NOVIČKE
RAZPIS ZA EVROPSKE LOKALNE SKUPNOSTI (CEMR-ELAC)

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

