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NOVIČKE SOS
ZUPJS IN NOVE USMERITVE S TERMINSKIM PLANOM
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev se je nahajal v Državnozborski proceduri.
Omenjeni predlog zakona je predlagal odložitev izvajanja zakona za 6 mesecev, vendar DZ
RS predlog zakona ni obravnaval. Tako velja datum uveljavitve 1. 1. 2012.
Na sestankih z Ministrstvom za delo, družino in socialno delo smo izpostavili prenekatere
probleme, ki so v zvezi z zakonom nejasni in se dogovorili za posredovanje podrobnejših
informacij za občin. Tako si lahko na tem mestu ogledate terminski plan in dodatne
usmeritve za prevzem kadra z občin na centre za socialno delo za potrebe izvajanja Zakona o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, pa tudi vzorec sporazuma med občino in CSD.(bh)

DRUGI SESTANEK V ZVEZI Z ZMANJŠANJEM STROŠKOV ZA OBČINE
v skladu z dogovorom, sprejetim 9. 9. 2011 na prvem skupnem delovnem usklajevalnem
sestanku v zvezi s povprečnino, so bili 15. 9. 2011 opravljeni sestanki s pristojnimi ministrstvi
za znižanje stroškov občin pri izvajanju zakonov in podzakonskih predpisov, katerih stroški
se upoštevajo pri izračunu povprečnine. Z namenom, da skupaj s SVLR in MF ocenimo
prejete odgovore in se dogovorimo o nadaljevanju aktivnosti, so se danes, 19.12.2011
predstavniki Skupnosti občin Slovenije udeležili drugega delovnega sestanka z Ministrstvom
za finance.
Prisotni so se dogovorili, da bomo reprezentativna združenja občin vztrajala pri predlogih za
Ministrstvo za javno upravo, pravosodje ter Ministrstvo za šolstvo, kjer predloge za
varčevalne ukrepe širimo na razmislek o šolskih prevozih nasploh. V zvezi s služnostnimi
potmi smo predlagali odpravo plačljive služnosti tudi na Ministrstvo za promet, Ministrstvo
za kmetijstvo ter Ministrstvo za okolje in prostor. SOS namreč zastopa stališče, da bi moralo
biti obremenjevanje nepremičnega premoženja države s stvarnimi pravicami, kadar gre za
služnost, ki jo zahtevajo infrastrukturni objekti, za katere so pristojne občine , brezplačno, saj
izkazuje javni interes in ga ne bi bilo treba na podlagi drugega odstavka 31. člena ZSPDSLS
vsakokrat posebej ugotavljati. Prihranki bi se pokazali v racionalizaciji postopkov na državni
ravni in v pospešitvi in racionalizaciji postopkov na lokalni ravni.
Prav tako vztrajamo pri Ministrstvu za okolje in prostor že posredovanem mnenju, da je
nujno potrebna odmrznitev cen komunalnih storitev, saj dolgotrajna obdobja zamrznitve
prinašajo dodatne stroške občinam, ki so primorane kriti finančne izgube izvajalcev
komunalnih storitev. Nadalje smo predlagali, da se zakonske določbe, ki urejajo pripravo

programov opremljanja stavbnih zemljišč, ki so podlaga za obračun komunalnega prispevka,
spremenijo tako, da bo v občini dovoljeno določiti enotno višino komunalnega prispevka na
kvadratni meter zemljišča. Sedanji sistem namreč povzroča precejšnje stroške pri
posodabljanju programov in hkrati povzroča kar veliko negodovanje investitorjev glede
višine prispevka na posameznih območjih občine. Prav tako smo ponovno izpostavili
nestrinjanje s predlogom Zakona o gradbeni inšpekciji ter s tem povezanim prenosom dela
na občinske inšpektorje in stroški, ki jih to prinaša. Ministrstvu za okolje in prostor smo tudi
predlagali, da v celoti poenostavi postopke sprejemanja različnih prostorskih aktov in
podeljevanje soglasij.
Prav tako smo se na današnjem sestanku dogovorili, da bomo Ministrstvo za kmetijstvo
ponovno pozvali k sestanku v zvezi s spremembo Zakona o kmetijskih zemljiščih. (jt)

PREDSEDSTVO SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE NASPROTUJE PRENOSU
NALOG NA OBČINE
Predsedstvo Skupnosti občin Slovenije je na svoji drugi redni seji, ki je bila 5. oktobra v
Šentjurju, obravnavala Predlog Zakona o gradbeni inšpekciji in sprejelo sklep, v skladu s
katerim Skupnost občin Slovenije nasprotuje vsebini Predloga Zakona o gradbeni inšpekciji
in s tem prenosu pristojnosti iz države na občine, v kolikor se občinam za dodatne naloge ne
zagotovijo dodatna finančna sredstva.
Skupnost občin Slovenije je v dopisu, naslovljenem na ministra Žarnića izpostavila, da je
pripravljena sodelovati pri spremembah na predmetnem področju, s ciljem, da bodo
pripravljene celovite rešitve, v smislu poenostavitve in skrajšanja postopkov. Le celovito
reševanje problema namreč lahko izboljša stanje na terenu, zmanjša administrativne ovire ter
olajša delo nadzornih organov. (mm)

TRAJNI RAZVOJ DINARSKEGA GORSTVA
Z dnem 6. 10. 2011 je Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o ustanovitvi Medresorske
koordinacijske skupine za izvajanje Resolucije o trajnostnem razvoju Dinarskega gorstva. V
sklopu medresorske skupine je potekal 1. sestanek Medresorske koordinacijske skupine, 20.
10. 2011 v prostorih Direktorata za prostor. Predstavnice MOP so predstavile dinarski proces
in namen ustanovitve medresorske koordinacijske skupine ter predlog prioritetnih področij
sodelovanja na Dinarskem gorstvu z vidika Slovenije.
Vsi resorji in ostale sodelujoče v medresorski koordinacijski skupini, med njimi tudi SOS, so
predstavili obstoječe oblike sodelovanja na območju Dinarskega gorstva ter pripravili
predlog prioritetnih tem, ki bi jih v dinarskem procesu veljalo izpostaviti. Na podlagi
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dogovorjenega na sestanku bo oblikovan skupni slovenski predlog prioritetnih področij
sodelovanja na Dinarskem gorstvu, ki bo odražal sinergije in povezovanja za doseganje
trajnostnega razvoja na tem območju. Skupni predlog bo služil kot slovenski prispevek na
mednarodnem sestanku strokovnjakov 26. in 27. 10. 2011 v Ljubljani. (sk, bh)

MEDNARODNO SODELOVANJE SLOVENSKIH OBČIN II
Zavod Movit - informacijska točka programa Evropa za državljane je v četrtek, 20.10.2011
organizira okroglo mizo z naslovom "Mednarodno sodelovanje slovenskih občin II". Iz
Skupnosti občin Slovenije smo se odzvali k povabilu in sodelovali pri izvedbi z govornico
Sašo Kek. Na vprašanja moderatorja Dejana Hribarja o praktičnih izkušnjah občin, s katerimi
se srečujejo pri mednarodnem sodelovanju sta odgovarjali tudi Mojca Ževart iz Mestne
občine Velenje in Andreja Megušar iz Občine Škofja Loka. Namen okrogle mize je bil
predstaviti mednarodno sodelovanje slovenskih občin z lokalnimi skupnostmi iz drugih
držav (s poudarkom na sporazumih o pobratenju), poiskati prednosti in izzive
mednarodnega sodelovanja ter predstaviti primere že izvedenih projektov. Mednarodno
sodelovanje občin ima prihodnost, je bil eden od zaključkov okrogle mize. Veliko je dodanih
vrednosti, ki se iz pobratenj lahko obetajo od praktičnih gospodarskih učinkov, kot je na
primerih iz prakse povedala Mojca Ževart, do medsebojnega razumevanja ter kulturne rasti,
kar se kaže s projekti Škofje Loke. Pomoč pri iskanju partnerstev ter samega pristopa k
vzpostavitvi partnerstva s kakšno občino v tujini je ponudila Saša Kek iz Skupnosti občin
Slovenije, ter napovedala več aktivnosti na tem področju za leto 2012, ki se bodo izvajale v
Sloveniji in na Hrvaškem v partnerstvu s Hrvaško asociacijo mest. Za tehnično pomoč ter
informacije v zvezi s programom Evropa za državljane je pravi naslov informacijska točka
EZD. (sk)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
OKOLJSKO POROČILO ZA OP RAVNANJA S KOMUNALNIMI ODPADKI
S strani pristojnega ministrstva smo prejeli Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo
vplivov na okolje za Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja:
•Osnutek Okoljskega poročila za celovito presojo vplivov na okolje za Operativni program
ravnanja s komunalnimi odpadki z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe
Programa na varovana območja
•Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa na varovana območja
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•Obrazlozitev
Pripombe, mnenja in predloge nam prosimo posredujte na sinisa.plavsic@skupnostobcin.si
do ponedeljka, 7.11.2011.

PREDLOG NOVELE ZAKONA O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH
Skupina poslank in poslancev je v zakonodajni postopek vložila Predlog novele Zakona o
kmetijskih zemljiščih. Namen slednje je odprava odškodnin zaradi spremembe namembnosti
kmetijskih zemljišč. Pripombe, predloge in stališča nam posredujte čim-prej na
info@skupnostobcin.si.

NAČRT IZVAJANJA NACIONALNEGA PROGRAMA VARSTVA PRED
NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI V LETU 2011
V vladnem postopku je Načrt izvajanja nacionalnega programa varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami v letu 2011.V kolikor imate k predlogu kake pripombe ali predloge, nam
jih čim prej posredujte na miha@skupnostobcin.si.

PREDLOG UREDBE O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE CEN
STORITEV OBVEZNIH OBČINSKIH GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB
VARSTVA OKOLJA
Obveščamo vas, da je predlog Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja, trenutno v obravnavi na Vladi. Prosimo
vas, da vaše pripombe in mnenja na predlog uredbe pošljete čim prej na naslov
sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
MNENJE MJU V ZVEZI Z IZVRŠEVANJEM ZAKONA O VOLILNI IN
REFERENDUMSKI KAMPANJI
V času približevanja prvih predčasnih volitev v Republiki Sloveniji se je pojavilo več
vprašanj, povezanih z izvajanjem Zakona o volilni in referendumski kampanji. Predvsem se
vprašanja nanašajo na izvajanje določb o javni objavi pogojev za pridobitev pravice do
uporabe plakatnih mest, o objavi pravil medijev za izrabo programskega časa oziroma
časopisnega prostora in o odprtju posebnega transakcijskega računa. Z namenom razrešitev
morebitnih nejasnosti je Ministrstvo za javno upravo pripravilo mnenje v zvezi s tem.
Mnenje je usklajeno z Računskim sodiščem RS, Državno volilno komisijo, Inšpektoratom RS
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za notranje zadeve ter Službo Vlade RS za zakonodajo in je dosegljivo na spletni strani
ministrstva s klikom na Predčasne volitve - roki.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
27.10. / 7. SEJA STATISTIČNEGA SOSVETA ZA STATISTIKO
NEPREMIČNIN
7. seja Statističnega sosveta za statistiko nepremičnin, bo potekala v četrtek, 27. 10. 2011, ob
12.30 uri v prostorih Statističnega urada RS.
Sestanek bo posvečen predvsem seznanjanju s stanjem in aktivnostmi na posameznih
področjih dela (SURS) in aktualnemu dogajanju na področju statistike cen nepremičnin,
informiranju o delu na registrskem popisu 2011 ter posredovanju in izkazovanju podatkov
na hierarhičnih mrežah. Predstavili bodo tudi projekt prenove Zemljiške knjige (Vrhovno
sodišče) ter posredovali informacije v zvezi z registrom nepremičnin - izsledki študij in
kakovost. Sestanka se bo udeležil tudi s strani SOS imenovan član g. Jakelj iz Občine
Kransjka Gora.

28.10. / SESTANEK Z ZDRUŽENJEM SAZAS
V petek 28.10. 2011 ob 13.30 bo na sedežu Združenja SAZAS potekal sestanek med
predstavniki občin in SAZAS, z namenom preveritve sodelovanja in učinkov ter realizacijo
sporazuma. Hkrati bi se dogovorili tudi o podaljšanju sodelovanja.

10.11. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost

občin

Slovenije,

predstavnike

slovenskih

občin

vabi

na

delavnico

NOMOTEHNIKA - Pravilno pisanje občinskih predpisov (odlokov in pravilnikov ter
njihovih sprememb in dopolnitev). Posvet bo v četrtek, 10.11.2011 v Ljubljani, v prostorih
Austria Trend hotela, Dunajska cesta 154, dvorana KRONOS. Ponovitev posvet bo v
Mariboru. Vabilo, prijavnica

15.11. / VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU - ZAKONODAJNE NOVOSTI
Decembra 2011 začne veljati novi Zakon o varnosti in zdravju pri delu, ki v to pomembno
področje vnaša nekatere spremembe in novosti ter odpravlja pomanjkljivosti sedanje
zakonodaje, ki so se pokazale v praksi. Zakon se nanaša in vpliva tudi na občine, zato je
pomembno, da se predstavniki občin seznanite z njegovo novo vsebino in obveznostmi.
Vabimo vas na delovni posvet: Varnost in zdravje pri delu - Zakonodajne novosti.
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Posvet bo v torek, 15.11.2011 s pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Austria Trend Hotela,
Dunajska

cesta

154,

1000

-

dvorana

Kronos.

vabilo;

Za

prijavo

kontaktirate

jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si

16.11. / NOMOTEHNIKA - PRAVILNO PISANJE OBČINSKIH PREDPISOV
Skupnost

občin

Slovenije,

predstavnike

slovenskih

občin

vabi

na

delavnico

NOMOTEHNIKA - Pravilno pisanje občinskih predpisov (odlokov in pravilnikov ter
njihovih sprememb in dopolnitev). Posvet bo potekal v sredo, 16.11.2011 v Mariboru, v
prostorih Štajerske gospodarske zbornice, Ulica talcev 24, 2000 Maribor. Vabilo, prijavnica

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
25.10. / ZAPIRANJE SNOVNIH POTI
Dogodek Zapiranje snovnih poti - strateški izzivi in praktične izkušnje, bo potekal 25.
oktobra 2011 ob 14. uri v Ventovarni, Masarykova 17, Ljubljana.
Na dogodku bomo skušali izmenjati izkušnje o vprašanjih povezanih s tako pomembnima
temama kot sta snovna učinkovitost in vzpostavitev ekonomije zaprtih snovnih poti.
Predstavili bomo poglede predstavnikov ključnih skupin deležnikov o strateških dimezijah
t.i. zelenih konceptov, kamor spada tudi koncept Od zibke do zibke. Gosti bodo govorili tudi
o nizozemskih izkušnjah in pogledih, saj je Nizozemska gotovo med vodilnimi državami v
EU na področju uresničevanja koncepta Od zibke do zibke v praksi. Predstavili bomo tudi
primer podjetja Philips, ki zapiranje snovnih poti uporablja pri načrtovanju svojih izdelkov.
Dogodek bomo po času namenjenemu razpravi in mreženju zaključili s projekcijo
dokumentarnega filma »Waste equals food«. Ta je na Nizozemskem spodbudil ključne
deležnike, da so začeli razmišljati v smeri oblikovanja ekonomije zaprtih snovnih zank.
Dogodek soorganizira Služba Vlade RS za razvoj in evropske zadeve v sodelovanju z
Veleposlaništvom Kraljevine Nizozemske.
Vljudno vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite na elektronskem naslovu: c2c.svrez@gov.si
do vključno 24. oktobra 2011. Kotizacije ni. Dodatne informacije lahko dobite pri Marjani
Dermelj, tel. št.: 01 400 11 83, e-naslov: marjana.dermelj@gov.si, ali pri Sari Horžen: 01 400 24
21, e-naslov: sara.horzen@gov.si

26.10. / 3. DELAVNICA PROJEKTA ESPON IN PROSTORSKI VPLIVI
POLITIK
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, organizira v sklopu projekta ESPON
and TIA (ESPON in prostorski vplivi politik) 3. delavnico projekta, ki je namenjen presoji
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učinka zakonodajnih predlogov EU na prostor. Na delavnici bo izveden preizkus predloga
presojanja projektne skupine direktive o obnovljivih virih energije. Delavnica bo potekala 26.
oktobra 2011 na Biotehniški fakulteti na Jamnikarjevi 201 v Ljubljani, s pričetkom ob 9.30 uri.
Več informacij: blanka.bartol@gov.si

28.10. / JAVNI POTNIŠKI

PROMET V POMURJU

Sistem javnega potniškega prometa kliče po izboljšavah, k temu pa lahko veliko pripomore
vzpostavitev dialoga med ključnimi akterji (državo, lokalno oblastjo, prevozniki, civilno in
strokovno javnostjo) ter posledično skupno iskanje rešitev. Zato vas vabimo na okroglo mizo
z naslovom Javni potniški promet v Pomurju, ki bo potekala v petek, 28.10.2011 ob 11. uri v
prostorih Pokrajinske in študijske knjižnice Murska Sobota.

NOVICE DRUGIH
MJU VZPOSTAVILO SPLETNI PORTAL ZA ZMANJŠEVANJE
ADMINISTRATIVNIH BREMEN
Spletni portal http://www.minus25.gov.si je namenjen podjetnikom in državljanom, ki bodisi
v poslovnem procesu ali v vsakdanjem življenju prihajajo v stik z upravo, kjer se srečujejo z
obveznostmi, ki jih morajo izpolnjevati, da zadostijo zahtevam zakonodaje. Namenjen pa je
tudi pripravljavcem predpisov in drugim zaposlenim v državni upravi, ki se srečujejo z
reguliranjem in izvajanjem storitev za državljane in gospodarstvo.
Republika Slovenija se je v sklopu politike boljše zakonodaje spoprijela z aktivnim
izvajanjem principov boljše priprave predpisov, s ciljem doseganja višje stopnje
konkurenčnosti za mala in srednja podjetja ter večjega zadovoljstva državljanov, ki preko
različnih življenjskih dogodkov sodelujejo z državo. V maju leta 2009 je Vlada RS sprejela
Akcijski program znižanja administrativnih bremen za 25 % do leta 2012 in določila
časovnico ter obveznosti posameznih resorjev. Program zajema 71 zakonov, med drugim s
področja financ, davkov, zaposlovanja, okolja in prostora, gospodarskega prava, črpanja
evropskih sredstev. Skupaj s podzakonskimi akti, gre za paket 966 predpisov, ki
gospodarstvu in državljanom nalagajo preko 1,5 mrd administrativnih obremenitev.
V okviru 4. faze izvajanja projekta je tako Ministrstvo za javno upravo vzpostavilo spletni
portal, katerega cilj je informiranost javnosti o realizaciji ciljev na posameznih resorjih in
vzpostavitev partnerskega odnosa z aktivno udeležbo pri zbiranju predlogov za odpravo
ovir in poenostavitev predpisov, ki so v paketu »minus 25%«. Med prioritetami posebej
izpostavimo okolje in prostor (gradbena dovoljenja, okoljska dovoljenja<), finance (davki,
trošarine<), delovno pravno zakonodaja, kohezijo (črpanje evropskih sredstev) in
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ustanavljanje ter poslovanje podjetij.

NADZOR NAD URESNIČEVANJEM ZAKONA O INTEGRITETI IN
PREPREČEVANJU KORUPCIJE
Komisija za preprečevanje korupcije je sprejela metodologijo za pripravo načrta in izvedbo
sistemskega in parcialnega nadzora nad uresničevanjem Zakona o integriteti in
preprečevanju korupcije. Komisija bo posamezne nadzore v občinah pričela izvajati že v
mesecu oktobru 2011. Metodologija

JAVNA KANALIZACIJA V SLOVENIJI 2010
V letu 2010 je bilo v Sloveniji iz javne kanalizacije odvedenih 173,3 milijona m3 odpadnih
voda, to je za 2,9 % več kot v letu 2009. Gospodinjstva so v letu 2010 proizvedla za 6,4 %
manj komunalne odpadne vode kot v letu 2009. V letu 2010 je bilo v Sloveniji iz javne
kanalizacije odvedenih 173,3 milijona m odpadnih voda različnega izvora, od tega 0,3 % iz
3

kmetijstva, gozdarstva in ribištva, 8,6 % iz industrijskih dejavnosti (od tega iz rudarstva 9,9
%, iz predelovalnih dejavnosti 84,4 %, iz oskrbe z električno energijo 3,9 %, iz gradbeništva
1,8 %), 5,2 % iz drugih dejavnosti, 34,3 % iz gospodinjstev, 51,7 % pa drugih odpadnih vod
(padavinska voda, zaledne vode, udori iz morja ipd.). V primerjavi s preteklim letom je bilo
v letu 2010 za 9,4 % več prečiščenih in za 11,6 % manj neprečiščenih odpadnih voda,
izpuščenih iz javne kanalizacije. 73,2 % odpadnih voda, izpuščenih v letu 2010 iz
kanalizacijskih sistemov, je bilo prečiščenih v čistilnih napravah, 26,8 % pa je ostalo
neprečiščenih. Od skupno 46,4 milijona m neprečiščenih odpadnih voda jih je bilo 71,2 %
3

neposredno izpuščenih v površinske vode, 28,8 % pa v podtalnice. Prečiščene odpadne vode
v skupni količini 127 milijonov m pa so bile skoraj v celoti izpuščene v površinske vode (87
3

%); le majhen odstotek teh voda (13 %) je bil izpuščen v podtalnico.(Vir: SURS)
PROSTOVOLJSTVO ZA BOLJ POVEZANO SKUPNOST
Današnje razmere kar kličejo po tem, da se kot družba, kot
skupnost bolj povežemo. To lahko storimo tudi skozi
prostovoljstvo. Gostje okrogle mize Neki zame, neki zate, neki
za vse, ki jo je v torek, 18. oktobra, organizirala Slovenska
filantropija na Študentski areni v Ljubljani, so pozivali k
prostovoljstvu zaradi lastnih izkušenj in prepričanj, da je
moč v ljudeh in da prav prostovoljci prinašajo pozitivne
spremembe. Darko Nikolovski, ambasador evropskega leta prostovoljstva, je prepričan, da
prostovoljci lahko veliko naredijo, dosežejo, še posebej, če v nekaj verjamejo. To lahko pove
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tudi zaradi uspešnih prostovoljskih projektov, ki jih je sam organiziral. Na vprašanje, kako bi
k prostovoljstvu spodbudili še več ljudi, pa je glasno odgovoril, da bi sam začel z dvigom
slovenske samozavesti, da bomo ljudje verjeli, da lahko naredimo nekaj več zase in za druge.
Christian Beneditti, prostovoljec Slovenske filantropije, pa je povedal, da prostovoljstvo
lahko predstavlja tudi način vključevanja v družbo, pridobivanja izkušenj. Opravljanje
prostovoljskih del se mu zdi pomembno, saj s tem presežemo individualnost in se postavimo
v proaktivno vlogo v skupnosti, v kateri živimo. Tako prostovoljsko delo kot tujec opravlja
tudi v Sloveniji, in sicer pomaga v azilnem domu, to soboto pa skupaj z nekaterimi
prostovoljci in prosilci za azil pripravlja poseben nogometni turnir s sporočilom Pokaži
rasizmu rdeči karton. Za obiskovalce Študentske arene je bilo spodbudno sporočilo, da je
prostovoljstvo prostor za učenje. Tudi mladi bi naredili več, če bi vedeli, kaj bi to lahko bilo.
In prav zato je Slovenska filantropija, Združenje za promocijo prostovoljstva, predstavila
možnost

registracije

prostovoljcev

na

spletni

strani

www.prostovoljstvo.org,

ki

prostovoljcem omogoča, da so glede na izražene interese obveščani o prostih prostovoljskih
delih in velikih akcijah, v katerih lahko sodelujejo. (vir: izjava za javnost Slovenske
filantropije)

155. REDNA SEJA VLADE, 20.10.2011
AGRARNE SKUPNOSTI TER NJIHOVO PREMOŽENJE IN PRAVICE
Vlada RS je sprejela stališče do mnenja Državnega sveta Republike Slovenije k predlogu
Zakona o dopolnitvi Zakona o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega
premoženja in pravic (ZPVAS-F), skrajšani postopek, EPA 2019 – V, ter ga posreduje
Državnemu svetu RS. Ta je na svoji na 40. seji dne 14. 9. 2011 obravnaval predlog Zakona in
ga podprl.
Državni svet se strinja z mnenjem Vlade RS, da so po sedanji ureditvi rešeni vprašanje
rednega upravljanja s premoženjem članov agrarnih skupnosti ter posegi v lastnino, ki so v
javnem interesu, poudaril pa je, da ni rešitve glede poslov, kot so oddajanje v najem, promet
z zemljišči v lasti članov agrarnih skupnosti, zemljiške operacije, kompletna dejavnost na
področju prometa z lastnino, saj je za to potrebno stoodstotno soglasje vseh članov agrarnih
skupnosti.
Državni svet nadalje stoji na stališču, da je poglavitna težava, ki onemogoča stvarnopravno
razpolaganje s premoženjem agrarnih skupnosti, ta, da agrarna skupnost ni pravna oseba.
Zato predlaga, da se s spremembo zakonodaje agrarnim skupnostim podeli pravna
subjektiviteta. Vlada RS predlagano rešitev že preučuje, vendar meni, da bi bila sistemsko
zelo zahtevna in bi verjetno terjala nov zakon. Zato po mnenju Vlade RS ta predlog ne more
biti predmet zadevne spremembe zakona, kot jo predlaga skupina poslancev. (Vir: Vlada RS)
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POMOČI OB NEPREDVIDLJIVIH DOGODKIH V KMETIJSTVU
Vlada RS je sprejela Uredbo o pomoči ob nepredvidljivih dogodkih v kmetijstvu, ki določa
vrste ukrepov, upravičence, pogoje ter postopke dodelitve finančne pomoči za izboljšanje
ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev. Namen izvajanja ukrepov po tej uredbi je
pomoč kmetijskim gospodarstvom, ki bi zaradi nepredvidljivih dogodkov lahko bila
ogrožena. S tem se želi prispevati k ohranjanju kmetijske dejavnosti in poseljenosti
slovenskega podeželja. Uredba predvideva naslednje ukrepe:
- Finančno pomoč za nadomestilo škode zaradi požara ali strele na kmetijskem
gospodarstvu;
- Finančno pomoč ob smrti, invalidnosti ali nesposobnosti za delo;
- Podporo čebelarjem zaradi nenadnih pomorov čebel;
- Podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi degradiranosti okolja;
- Nadomestilo kmetijskim gospodarstvom zaradi bolezni rejnih živali, ko povračilo škode ni
urejeno z drugimi predpisi;
Podporo kmetijskim gospodarstvom zaradi slabšanja ekonomskih razmer pri pridelavi
sadilnega materiala vinske trte. (Vir: Vlada RS)

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
PROGRAM KULTURA 2007-2013
Cilj programa: prispevati k spodbujanju zavesti o evropskem državljanstvu s
pospeševanjem kulturnega sodelovanja v Evropi, in to s poudarjanjem skupnega evropskega
kulturnega prostora, skupne dediščine in pestre kulturne raznolikosti.
Z razvojem sodelovanja med kulturnimi izvajalci iz držav, ki sodelujejo v programu, bi se
uveljavil kulturni prostor, ki je skupen vsem Evropejcem in temelji na skupni kulturni
dediščini, ter bi se spodbujala zavest o evropskem državljanstvu.
Prednostne naloge:
- spodbujanje transnacionalne mobilnosti kulturnih akterjev/izvajalcev,
- spodbujanje transnacionalnega kroženja umetniških del ter kulturnih in umetniških
izdelkov,
- spodbujanje medkulturnega dialoga.
Upravičenci: prijavitelji (koordinatorji / vodje projektov) in soorganizatorji so lahko javne ali
zasebne kulturne organizacije in ustanove, ki delujejo v različnih kulturnih sektorjih (z
izjemo avdiovizualnih) in imajo sedež v eni od držav članic Programa Kultura.
Proračun: 400 milijonov evrov za obdobje 2007-2013.
Rok za oddajo in ostale informacije: v Vodniku po Programu Kultura 2007-2013, dostopen
TUKAJ.
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KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE
Ime razpisa: III. JAVNI RAZPIS ZA UKREP 125-Izboljšanje in razvoj infrastrukture,
povezane z razvojem in prilagoditvijo kmetijstva, podukrep št. 1: komasacije in
agromelioracije za leto 2010
Predmet javnega razpisa: Predmet javnega razpisa je dodelitev nepovratnih sredstev v
okviru podukrepa št. 1 »komasacije in agromelioracije«, ki je po 37. členu Uredbe PRP del
ukrepa »Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z razvojem in prilagoditvijo
kmetijstva«. Nepovratna sredstva bodo prispevala k splošnemu izboljšanju konkurenčnosti
kmetijskega sektorja oziroma k izboljšanju posestne strukture kmetijskih zemljišč in k
izboljšanju ureditve funkcionalne infrastrukture.
Vlagatelji: občine.
Upravičeni stroški so: stroški izvedbe projekta - stroški izvedbe komasacije in agromelioracije
(pripravljalna dela, zemeljska dela, gradbena dela, obrtniška dela, betonska dela, geodetska
dela in zaključna dela); pri posameznih gradbenih in obrtniških delih se priznavajo tudi
stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihove montaže ali stroški izvedbe
del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del), splošni stroški - splošni
stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe do vključno višine 20
odstotkov upravičenih stroškov projekta.
Višina sofinanciranja: Najvišja stopnja pomoči znaša do 100 odstotkov upravičenih
stroškov, od tega znaša delež Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 75
odstotkov, delež Republike Slovenije pa 25 odstotkov.
Rok za oddajo: Javni razpis je odprt od dne 19. 11. 2010 do objave zaprtja javnega razpisa na
spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

ENERGETSKO UČINKOVITA JAVNA RAZSVETLJAVA
Ime razpisa: Javni razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011 do 2013 – UJR1.
Predmet javnega razpisa: sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne
razsvetljave za obdobje 2011-2013 (UJR1) v okviru "Operativnega programa razvoja
okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojne prioritete trajnostna
raba energije, prednostne usmeritve učinkovita raba električne energije" je dodelitev
nepovratnih sredstev za sofinanciranje energetske učinkovite prenove javne razsvetljave za
obdobje 2011-2013.

Razpisana sredstva: 14.000.000 EUR, od tega 7.000.000 EUR za leto 2012 in 7.000.000
EUR za leto 2013
Upravičenci: občine.
Upravičeni nameni so:

zamenjava (zamenjava in namestitev varčnih in okolju prijaznih svetilk,
zamenjava in vgradnja varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav, rekonstrukcija in predelava ter postavitev ali gradnja nove nadomestne
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pomožne opreme (drogovi, konzole),

uvedba (vgradnja regulatorjev in krmilnih sistemov osvetljevanja, oprema za
učinkovito daljinsko krmiljenje in izvajanje redukcij obratovanja javne
razsvetljave,

upravljanje (izdelava investicijske in projektne dokumentacije, opravljanje
strokovnega nadzora izvedbe operacije, oprema za spremljanje porabe in
izvajanje energetskega knjigovodstva javne razsvetljave, stroški informiranja in
obveščanja javnosti.
Upravičeni stroški so lahko upravičeni le v okviru upravičenih namenov te vsebine in sicer
za:

nabavo in namestitev (vgradnjo) varčnih in okolju prijaznih svetilk,

nabavo in vgradnjo varčnih svetil in odsevnikov ter učinkovitih predstikalnih
naprav,

rekonstrukcijo in predelavo pomožne opreme ter postavitev ali gradnjo nove
nadomestne pomožne opreme (drogovi, konzole),

nabavo in vgradnjo regulatorjev in krmilnih sistemov za varčno osvetljevanje ter
opreme za daljinsko krmiljenje javne razsvetljave oz. samodejno izvajanje
redukcij obratovanja razsvetljave,

stroške upravljanja investicije (priprava, nadzor izvedbe in spremljanje po
izvedbi) v deležu do 10% predračunske vrednosti upravičenih stroškov operacije.
Višina sofinanciranja: Dodeljena subvencija lahko znaša največ 50 odstotkov vrednosti
upravičenih stroškov operacije.
Rok za oddajo: 30. 11. 2011, nadalje v štirimesečnih razmikih vsako prvo delovno sredo v
mesecu. Več info TUKAJ.

DRUGI AKTUALNI RAZPISI
Aktualne razpise kot so: Dodeljevanje ugodnih posojil Slovenskega regionalno razvojnega
sklada, 50% sofinanciranje prenove javne razsvetljave ali DOLB 3 - sofinanciranje daljinskega
ogrevanja na lesno biomaso za 2012 – 2015 lahko najdete tudi tukaj.

MEDNARODNE NOVICE SOS
OBISK VELEPOSLANIKA KUBE
V torek 18. oktobra je Skupnost občin Slovenije obiskal veleposlanik Republike Kube g.
Manuel FERNANDEZ RONDON, ki se je z generalno sekretarko Jasmino Vidmar pogovarjal
o decentralizaciji Slovenije. Veleposlanika je zanimala tako lokalna samouprava, kot tudi
regionalizacija Slovenije. V pogovoru so ugotovili, da imajo lokalne skupnosti kr nekaj
podobnih težav, kljub temu, da se državi zelo razlikujeta. (mm)
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NALAS V SARAJEVU O URBANISTIČNEM PLANIRANJU
Med 24. In 25. Oktobrom bo v okviru mreže NALAS potekal sklepni dogodek razširjenega
projekta Primerjalna analiza pravnih okvirov, pomembnih za urbanizem v JVE regiji ter
srečanje delovne skupine za urbanistično načrtovanje pri NALAS. Oba dogodka bosta
potekala v Sarajevu, Bosni in Hercegovini. Sestankov se bodo udeležili tudi predstavniki
Skupnosti občin Slovenije. (bh)

DRUGE MEDNARODNE NOVICE
DOBRO POČUTJE ŽIVALI
Evropska komisija je ponovno pozvala države članice k izvajanju prepovedi neizpopolnjenih
oz. neobogatenih kletk za rejo kokoši nesnic, ki začne veljati 1. Januarja 2012. Opozorila je še,
da bo sprejela ukrepe proti tistim državam, ki se ne bodo uskladile z zadevnim predpisom
EU. Predpis o minimalnih standardih za zaščito kokoši nesnic obstaja od leta 1999, ko so se
države članice EU dogovorile o njegovih določbah ter o časovnem okviru za uskladitev z
zahtevami. Ta predpis določa, da je treba neobogatene kletke postopno opustiti do 1.
Januarja 2012. Nadomestiti jih je treba z drugimi sistemi, ki bolje izpolnjujejo biološke in
vedenjske potrebe živali. V neobogatenih kletkah imajo kokoši manj prostora kot v
obogatenih in nimajo struktur, kot so gnezdo ali gred, ki omogočajo bolj humano rejo kokoši.
Na voljo so bili skladi za razvoj podeželja za nadgradnjo sistemov reje kokoši nesnic, vendar
jih je samo peščica držav članic (kot na primer Irska) uporabila za boljšo uskladitev s
pravnimi zahtevami. Evropski državljani lahko preberejo informacije o načinu reje
neposredno na jajcih. Na jajčni lupini je namreč odtisnjena številka, ki označuje način reje. To
je doslej edini obvezni evropski sistem označevanja, ki se nanaša na način reje. (Vir: EK)

INSTRUMENT ZA POVEZOVANJE EVROPE
Evropska komisija je predstavila načrt, po katerem bo financirala za 50 milijard evrov naložb
za izboljšanje evropskih prometnih, energetskih in digitalnih omrežij. Z namenskimi
naložbami v ključno infrastrukturo bo mogoče ustvariti delovna mesta in spodbuditi
konkurenčnost Evrope v času, ko jo ta najbolj potrebuje. Z instrumentom za povezovanje
Evrope se bo zagotovilo financiranje projektov, ki so namenjeni zapolnjevanju manjkajočih
povezav v evropskih energetskih, prometnih in digitalnih omrežjih. Ti projekti bodo prav
tako okrepili okoljske vidike evropskega gospodarstva s spodbujanjem uporabe čistejših
prevoznih sredstev, hitrih širokopasovnih povezav in omogočanjem uporabe energije iz
obnovljivih virov v skladu s strategijo Evropa 2020. S financiranjem energetskih omrežij bo
mogoče dodatno povezati notranji energetski trg, zmanjšati energetsko odvisnost EU in
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povečati zanesljivost preskrbe z energijo. Da bi olajšala financiranje instrumenta za
povezovanje Evrope, je Komisija sprejela tudi pogoje v zvezi s pobudo za projektne
obveznice, ki jo je napovedala v strategiji Evropa 2020. Tovrstne obveznice bodo eno od
številnih sredstev za delitev tveganj, iz katerih bo lahko črpal instrument za povezovanje, da
bi se k financiranju projektov privabilo zasebne vlagatelje. Pilotna faza se bo začela izvajati
že naslednje leto. Celotna besedila predlogov so na voljo na tej spletni strani, nekatere
podrobnosti pa lahko najdete tudi tukaj. (Vir: EK)

ZAKONODAJNI SVEŽENJ O ENERGETSKI INFRASTRUKTURI
Komisija predlaga izbor številnih projektov „skupnega interesa“, ki so pomembni za dosego
ciljev v zvezi s podnebjem in energetiko. EU prvič sofinancira izgradnjo večje energetske
infrastrukture iz svojih rednih proračunskih sredstev. V zadnjem finančnem obdobju (2007–
2013) je EU financirala predvsem študije izvedljivosti v skupnem znesku 155 milijonov EUR.
3,85 milijarde EUR je bilo vloženih v energetske projekte v okviru evropskega energetskega
načrta za okrevanje gospodarstva, ki je bil oblikovan zaradi gospodarske in finančne krize.
Zneska sta bila enkratna. Izbor poteka v dveh stopnjah.
1. Regionalna raven: Predlagatelj projekta predloži predlog ustrezni regionalni skupini.
Skupine, ki združujejo države članice, regulatorje, upravljavce prenosnih omrežij in
predlagatelje projektov, sestavijo predlagani seznam.
2. Raven EU: Končno odločitev o seznamu projektov skupnega interesa iz vse Unije sprejme
Komisija. Prvi seznam bo sprejet do 31. Julija 2013 in posodobljen vsaki dve leti.
EU bo sofinancirala do 50 % stroškov študij in del ter v izjemnih primerih do 80 % stroškov
projektov, ki so ključni za zanesljivo preskrbo ali solidarnost v regiji ali Uniji, za katere so
potrebne inovativne rešitve ali pri katerih sodeluje več sektorjev. Dodatne informacije: tukaj.
(Vir: EK)

PREDLOGI ZA BOLJ UČINKOVITE, ODPORNE IN PREGLEDNE
FINANČNE TRGE
Evropska komisija je predstavila predloge za bolj učinkovite, odporne in pregledne finančne
trge v Evropi. Sveženj med drugim vključuje predloge za spremembo obstoječe Direktive o
trgih finančnih instrumentov (MiFID), s katerimi se želi odpraviti številne pomanjkljivosti
direktive, ki jih je že razkrila finančna kriza že ob njenem začetku.
Komisija s predlogom prvič uveljavlja nova pooblastila iz lizbonske pogodbe za izvrševanje
politike EU v obliki kazenskih sankcij. Pogodba o delovanju Evropske unije namreč določa,
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da se lahko določijo minimalna skupna pravila glede kazenskega prava, če se izkaže, da je to
nujno za učinkovito izvajanje usklajene politike EU. Izkazalo se je, da so veljavni sistemi
sankcioniranja, ki jih države članice uporabljajo za prekrške v zvezi z zlorabo trga, premalo
učinkoviti, saj posamezne države kazniva dejanja opredeljujejo zelo različno, kar daje
kršiteljem priložnosti za izkoriščanje vrzeli. Zato je za okrepitev zaupanja vlagateljev in
zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev na notranjem trgu potrebno ukrepanje EU.
Predlogi se bodo zdaj predložili Evropskemu parlamentu in Svetu v pogajanja in sprejetje.
(vir: EK)
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