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ZDRAV DUH V ZDRAVEM TELESU
3. TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
Z veseljem vam sporočamo, da smo se s polno paro lotili organizacije
tretjega, zdaj že tradicionalnega TURNIRJA V MALEM NOGOMETU
IN ODBOJKI, ki bo potekal v RUŠAH v petek, dne 17.06.2011.
Letošnji turnir bo še posebej zanimiv, saj bo športni program razširjen
in sicer bo poleg malega nogometa in odbojke v tekmovalni del
vključeno tudi kegljanje, med tem ko se bodo udeleženci lahko rekreacijsko pomerili tudi v
tenisu na dveh igriščih, ki bodo na voljo. Prav tako dajemo letošnjemu turnirju tudi
mednarodni pomen, saj bodo na turnir vabljeni tudi kolegice in kolegi iz sosednjih Avstrije
in Hrvaške. V času turnirja Občina Ruše slavi tudi občinski praznik, zato bo dogajanje med
samim dogodkom in po njem še posebej zanimivo.
Nedvomno ne manjka razlogov za dobro druženje in zabavo, zato priporočamo, da si čim
prej rezervirate čas za udeležbo na turnirju.
Da bi lahko lažje organizirali tovrstne družabne dogodke in vam ponudili čim lepše in
bogatejše nagrade smo povabili k sodelovanju tudi sponzorje, ki so zelo dobrodošli s
finančno pomočjo ali pa v obliki materialnega sponzorstva. Ker pa gospodarska kriza kaže
svoje zobe in nam do sedaj ni uspelo pritegniti večjih sponzorjev vas naprošamo, da nas v
primeru, da vam pade na misel kak potencialni sponzor o tem obvestite, ali pa mu
posredujete naše vabilo k sodelovanju.

NOVIČKE SOS
PROBLEMATIKA SOFINANCIRANJA POOBLAŠČENIH MUZEJEV IN
GALERIJ
Že dalj časa si prizadevamo k ustreznim rešitvam problematike sofinanciranja pooblaščenih
muzejev in galerij s strani občin ustanoviteljic. V okviru komisije za kulturo Skupnosti občin
Slovenije si za rešitev zadevne problematike prizadevamo zdaj že več let, kronologijo smo
ministrstvu med vsemi našimi dopisi že posredovali. V jeseni potečejo dveletne tristranske
pogodbe, podpisane s strani ministrstva za kulturo, občin ustanoviteljic ter pooblaščenih
muzejev. Kljub vsem pisnim urgencam, pozivom in že danim obljubam ministrstva nam
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ponovno grozi neizbežna situacija, ki pa bo v škodo predvsem pooblaščenim muzejem, saj
bo dejansko ogrozila njihovo eksistenco. Ponovno se lahko namreč zgodi, da bo
sofinanciranje s strani občin ustanoviteljic vprašljivo.
Še zmeraj med drugim ostaja sporna dikcija drugega odstavka 93. člena Zakona o varstvu
kulturne dediščine (UL RS, št. 16/2008-ZVKD-1), ki določa, da država sofinancira državno
javno službo v pooblaščenem muzeju v obsegu največ v višini 80 odstotkov vseh stroškov
delovanja muzeja.
Do predvidenih sprememb zadevnega zakona vse do danes ni prišlo. 30.5.2011 se je
ponovno sestala Komisija za kulturo SOS, kjer je sprejela jasen sklep, v skladu s katerim smo
ministrico Majdo Širca pozvali k organizaciji srečanja, na katerem naj bodo prisotni tako
predstavniki ministrstva, kot tudi predstavniki občin ustanoviteljic in pooblaščenih
muzejev. Predhodno smo predlagali, da nam v pregled posredujejo potreben pravilnik, z
razlago strategije za javne zavode v prihodnje. Vse do danes smo bili trdno prepričani v
medsebojno sodelovanje in iskanje rešitev...upamo, da v letošnjem letu ne bomo priča
dejstvu, da velika večina občin ustanoviteljic tristranskih pogodb ne bo podpisala. (jt)

POBUDA ZA POJASNILA GLEDE POGODB Z ŽUPANI IN SVETNIKI
Obveščamo vas, da smo na Skupnosti občin Slovenije ugotovili neenotno urejenost
vprašanja pogodb za župane po slovenskih občinah, zato smo predstavnike SVLR prosili za
jasna navodila in pojasnila glede naslednjih vprašanj:
1. Ali se z županom, ki opravlja funkcijo poklicno, sklene pogodba o zaposlitvi? Kako je v
primeru, če funkcijo opravlja nepoklicno?
2. Ali se pogodba o zaposlitvi sklene s podžupanom, ki funkcijo opravlja nepoklicno? Kako
v primeru, če funkcijo opravlja poklicno?
3. Na kakšni podlagi se občinskim svetnikom izplača sejnina? Ali je potrebna sklenitev
kakršnekoli pogodbe? (ugotovili smo namreč, da občine sklepajo z občinskimi svetniki podjemne
pogodbe)
Takoj, ko pojasnila prejmemo, vam jih posredujemo v vednost, objavljena pa bodo tudi na
naši spletni strani. (jt)

1. SESTANEK NOVE KOMISIJE ZA PROSTO SOS
V sredo, dne 01.06.2011 se je prvič v novi zasedbi sestala Komisija za prostor. Komisija je bila
v prejšnjem mandatu izredno aktivna na področju zakonodaje prostorskega načrtovanja ob
koncu mandata pa se lahko pohvali z občutnim doprinosom k izboljšanju predloga
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sprememb Zakona o kmetijskih zemljiščih. Komisija je na novo izvolila predsednika
komisije, to je postal predstavnik MO Ptuj, Peter Cafuta. Komisija je ob prvem srečanju
osvežila dogajanje v prejšnjem mandatu ter si zadala cilj tesnejšega sodelovanja z
Direktoratom za prostor predvsem pri spreminjanju podzakonskih predpisov na področju
prostorskega načrtovanja. Nadalje so prisotni na sestanku izmenjali tudi izkušnje na
nekaterih drugih področjih kot je npr. sodelovanje občin in upravnih enot, predvsem v
postopkih izdajanja gradbenih dovoljenj. Komisija je sejo končala z željo po čim bolj
uspešnem in aktivnem delovanju v nove mandatu. (sp)

KONSTITUTIVNI SESTANEK KOMISIJE ZA E-POSLOVANJE
V prostorih Direktorata za informacijsko družbo so se 2. junija 2011 sestali članice in člani
komisije za e-poslovanje ter vabljeni predstavniki MVZT, MJU in SVLR na konstitutivnem
sestanku. Pregled dela od leta 2001 do 2010 je podal dosedanji in tudi novi predsednik
komisije Edi Kozel iz MO Ptuj. Večina novih članov komisije je izrazila pričakovanja in želje
od članstva v komisiji v smislu dobre informiranosti, izmenjave praks in izkušenj, nekaj pa je
bilo konkretnih predlogov s področja odprte kode in microsoftovih pogodb, ki se letos
iztekajo. Direktor direktorata za informacijsko družbo na MVZT Marjan Turk je predstavil
delovanje direktorata in projekte, ki jih izvajajo in na katere se pripravljajo. Opozoril je na
glavne izzive in izrazil pričakovanje za odličnim sodelovanjem s komisijo tudi v naprej.
Tomaž Zver iz MJU je povedal, da je želja ministrstva v prihodnje bolje sodelovati s komisijo
za e-poslovanje in predstavil vizijo razvoja lokalne e-uprave. Predstavil je tudi pričakovanja
o prihodnjih evropskih poudarkih s področja e-uprave, ter posledično pričakovanimi
finančnimi spodbudami na tem področju. Predmet razprave prisotnih je bilo tudi
sofinanciranje gradnje odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij v lokalnih
skupnostih. (SK)

KOMISIJA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN ŠOLSTVO
V Mestni občini Kranj se je v četrtek, 2. Junija, na ustanovnem sestanku sestala Komisija za
predšolsko vzgojo in šolstvo. Na svojem ustanovnem sestanku so prisotni obravnavali
predlog Bele knjige za področje izobraževanja ter pregledali situacijo po občinam po
večinsko že zaključenih vpisih v vrtce za šolsko leto 2011/2012. Ob pregledu Bele knjige so
predvsem opozorili na dejstvo, da so predlagane rešitve za predšolsko vzgojo večinoma
takšne, da ne odražajo realnega stanja v državi, niti v občinah, in, da bi bile lahko
sprejemljive kot izrazito dolgoročna pričakovanja. Ne občine in ne država niso v situaciji, da
financirajo skozi Belo knjigo predlagane nove in izboljšane standarde. Komisija je tako tudi
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predlagala, da se normativ za skupine dvigne za dva, vendar samo kot časovno omejen
ukrep – do takrat, ko se bo število na novo vpisanih otrok v vrtce pričelo zmanjševati. Ob
pregledu ali imajo občine za novo šolsko leto ponovno težave s povečanimi vpisi smo lahko
ob pogovoru s prisotnimi ugotovili, da se skoraj vse občine srečujejo s težavami pri
zagotavljanju prostorskih kapacitet, saj se ponovno vpisuje več otrok kot v preteklem letu.
Vendar občine s trdim delom večinsko relativno uspešno rešujejo nastale težave. (jv)

SOS USPEŠNA PRI (NE)SPREJEMANJU NOVELE ZGO
V času obravnave predloga novele Zakona o graditvi objektov (ZGO-1D) je SOS aktivno
sodelovala oziroma opozarjala na neprimernost predloga novele zakona. Novela je
praktično predlagala popolno prepoved gradnje v lastni režiji pod pretvezo sanacije
gradbenega sektorja in zmanjšanja sive ekonomije. Na Skupnosti občin Slovenije smo bili
začudeni, da delovna skupina, ki pripravlja ukrepe za sanacijo lahko pride do takšnih
rešitev, saj je dejstvo, da je v današnjem času gradenj v lastni režiji izredno malo, saj so te
storitve na trgu široko dostopne, posledično je konkurenca večja in cene nižje, zato se ljudje
načeloma ne odločajo za lastne gradnje. Poleg tega gradnja, ki jo opravljajo za to
specializirane pravne osebe prinaša garancijo, kar je ljudem velikega pomena. Skratka
nedvomno je dejstvo, da se za gradnjo v lastni režiji odloča izredno malo ljudi, kot omenjeno
so običajno to ljudje v stiski. Na drugi strani ima država vse vzvode za izvajanje nadzora
nad sivo ekonomijo (inšpekcija, DURS), zato je zmanjšanje sive ekonomije kot cilj zakona
nerealen.
SOS je svoje mnenje posredovala tudi vsem poslankam in poslancem. Pripombe je povzela
tudi poslanska skupina SDS. Odbor za okolje in prostor DZ, ki je predlog zakona obravnaval
na seji dne 02.06.2011 je na podlagi omenjenih argumentov sklenil, da je predlog zakona
neprimeren za nadaljnjo obravnavo. SOS je s pomočjo svoje komisije za prostor tako
ponovno bila uspešna pri oblikovanju oziroma sprejemanju nove zakonodaje. (SP)

ZAKONODAJNE AKTIVNOSTI SOS
VPRAŠANJA GLEDE ZIPK
Vse občine članice vljudno pozivamo, da nam najkasneje do torka, 7.6.2011 na
jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si sporočijo, ali ostajajo v zvezi z izvrševanjem Zakona o
integriteti in preprečevanju korupcije še kakršnakoli odprta vprašanja, dileme, problemi,
predlogi za spremembe zakona ipd (tako glede seznama daril, omejitve poslovanja, načrta
integritete, lobiranja in vsega drugega).
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S predstavniki komisije se bo sestal predstavnik predsedstva in sedaj predsedujoči Leon
Kremžar (župan občine Miklavž na Dravskem polju) ter tako, s ciljem skupnega iskanja
rešitev, povzel problematiko občin.

SODELOVANJE PRI OBLIKOVANJU PREDLOGA RESOLUCIJE O
NACIONALNEM PROGRAMU JEZIKOVNE POLITIKE
S strani Ministrstva za kulturo smo prejeli vabilo k sodelovanju pri oblikovanju predloga
resolucije o nacionalnem programu jezikovne politike za obdobje 2012 do 2016. Vabilo.

SPREMEMBE PROGRAMA DELA STO
V Vladni proceduri je delovno gradivo za Spremembe in dopolnitve Programa dela STO za
leto

2011.

Vaše

predloge

in

pripombe

nam

prosimo

posredujte

na

naslov

sasa@skupnostobcin.si.

PREDLOG STRATEGIJE IZKORIŠČANJA BIOMASE IZ KMETIJSTVA IN
GOZDARSTVA V ENERGETSKE NAMENE
V usklajevanje smo prejeli predlog Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in
gozdarstva v energetske namene (priloga) ter vas vabimo, da v sklopu javne razprave
podate svoja mnenja, stališča in predloge. Vaša mnenja nam posredujte do konca julija 2011
na naslov info@skupnostobcin.si.

PREDLOG ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
MNOŽIČNEM VREDNOTENJU NEPREMIČNIN
V usklajevanje smo prejeli Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o
množičnem vrednotenju nepremičnin. Prosimo, da nam vaše pripombe on predloge pošljete
najkasneje do 07.06.2011 na naslov sinisa.plavsic@skupnostobcin.si.

PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA URESNIČEVANJA PROGRAMOV PO
ZAKONU O ZAGOTAVLJANJU SREDSTEV ZA NEKATERE NUJNE
PROGRAME RS V KULTURI ZA 2011
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V vladni proceduri je Predlog Finančnega načrta uresničevanja programov po Zakonu o
zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi za leto
2011: - besedilo predloga. V kolikor imate kakšna stališča in predloge, nam to sporočite čim
prej na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

SPREMEMBE POSLOVNEGA IN FINANČNEGA NAČRTA JAVNEGA
SKLADA RS ZA REGIONALNI RAZVOJ IN RAZVOJ PODEŽELJA
Na spletni strani vlade (www.vlada.si) so objavljene Spremembe in dopolnitve Poslovnega
in finančnega načrta Javnega sklada Republike Slovenije za regionalni razvoj in razvoj
podeželja za leti 2010 in 2011, pri postavkah za leto 2011:
- Spremni rebalans PFN 2011

- poslovni in finančni načrt

- bilanca stanja za leto 2010

- ocena bilance stanja za leto 2010

- izvleček iz zapisnika 4. seje NS

- mnenje SVZ mnenje SVREZ

- mnenje MF

PREDLOG ZAKONA O MEDIJIH
V vladni proceduri je predlog Zakona o medijih. Morebitne pripombe, predloge in stališča
nam lahko posredujete na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

POJASNILA MINISTRSTEV
AVTENTIČNA RAZLAGA 49.A ČLENA ZAKONA O SISTEMU PLAČ V
JAVNEM SEKTORJU
Državni zbor Republike Slovenije je na seji dne 4.5.2011 sprejel sledečo avtentično razlago
49. a člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10 in 107/10; v nadaljevanju ZSPJS), ki je bila dne
13.5.2011 objavljena v Uradnem listu Republike Slovenije, št. 35/2011 in do nje lahko
dostopate tudi tukaj.

NAPOVEDNIK DOGODKOV SOS
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07.06. / 6. SEJA NO ZA OP ZA RAZVOJ RIBIŠTVA ZA 2007-2013
V torek, 7.6.2011 bo potekala 6. seja NO za OP za razvoj ribištva za 2007-2013. Nadzorni
odbor bo med drugim obravnaval končno poročilo o vmesnem vrednotenju OP 2007-2013,
potrdil bo prečiščeno verzijo meril za izbor projektov v okviru OP 2007-2013, predstavljeno
bo trenutno stanje glede reforme skupne ribiške politike ter izvajanje operativnega
programa v socialno ekonomskem in političnem kontekstu. Srečanja se bo kot predstavnik
SOS udeležil župan občine Sveta Ana, g. Silvo Slaček.

08.06. / SODOBNO VODENJE IN UPRAVLJANJE V OBČINSKIH
UPRAVAH
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom »Sodobno vodenje in upravljanje v občinskih
upravah”. Posvet bo v sredo, 8.6.2011 v Knjižnici v Domžalah, Cesta talcev 4, 1230 Domžale
s pričetkom ob 10.00 uri. Delovni posvet je namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah
in vsem, ki jih navedena tematika zanima. Vabilo in prijavnica.
Kako ob togih birokratskih sistemih zastaviti kulturo in način vodenja občinske uprave tako,
da bo osredotočena na zadovoljevanje ob hkratni poslovni uspešnosti? Za uspešnejši razvoj
občine je potrebno: oblikovati vizijo in strategijo razvoja občine, izgraditi zaupanje v
občinsko upravo, v organe občine, vzpostaviti partnerstva v različnih smereh in na različnih
ravneh, pritegniti k sodelovanju ključne dejavnike, pomembne za razvoj ter izvesti projekte,
ki podpirajo razvojne cilje občine.
Kako doseči te in druge cilje, bo predstavljeno na delovnem posvetu. Delovni posvet bo
trajal do predvidoma 13.00 ure. Ker delovnega posveta s tovrstno tematiko ne bomo
ponavljali, vas vljudno vabimo k udeležbi.

10.06. / 5. SEJA NO OP RR & ROPI
5. seja NO za operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje
2007-2013 in za OP razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013 bo
potekala v petek, 10. junija 2011, od 9. ure dalje v Ljubljani. Seje se bo udeležila predstavnica
SOS, Andreja Katič, direktorica občinske uprave MO Velenje.
Vljudno vas prosimo, da nam čim prej posredujete tako rekoč vse absurdne razlage
pripravljavcev razpisov, zakaj posamezna občina z določenim projektom, s katerim se je
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prijavila na posamezni razpis ni uspela, ali pa je uspela, vendar zaradi takšnih in drugačnih
razlogov ni dobila povrnjenih vseh sredstev. Vaše primere nam prosimo čim prej posredujte
na jasmina.tkalcic@skupnostobcin.si.

13.06. / ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU RAVNANJA S
STVARNIM PREMOŽENJEM V OBČINAH
Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije vas v sodelovanju z Ministrstvom za
javno upravo vabita na posvet z naslovom »ZAKONODAJNE NOVOSTI NA PODROČJU
RAVNANJA S STVARNIM PREMOŽENJEM V OBČINAH«, ki bo v ponedeljek, 13.
junija 2011, s pričetkom ob 10.00 uri, v dvorani Državnega sveta RS, Šubičeva 4, 1000
Ljubljana.
Državni zbor RS je konec oktobra lanskega leta sprejel Zakon o javnem nepremičninskem
skladu Republike Slovenije in Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih
lokalnih skupnosti. Na podlagi slednjega je Vlada RS sprejela Uredbo o stvarnem
premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti. Novo sprejeta zakonodaja prinaša
tako upravljavcem kot uporabnikom stvarnega premoženja naloge in obveznosti. Da
zaposleni na občinah pri opravljanju nalog s tega področja ne bi imeli težav, smo v obeh
združenjih pristopili k organizaciji posveta. Novosti, ki jih prinašata navedena zakona in
uredba, bodo udeležencem posveta predstavili strokovnjaki Ministrstva za javno upravo, ki
so se našemu povabilu k sodelovanju prijazno odzvali, za kar se jim zahvaljujemo. Posvet se
bo pričel ob 10. uri in bo trajal do predvidoma 14. ure, z vmesnim premorom. Prijavite se
lahko na info@zdruzenjeobcin.si.

14.06. / PREDSTAVITEV NOVOSTI ZZK-1
Po dolgem usklajevanju so nam s strani MP poslali vabilo na delovni posvet za predstavitev
ZZK-1C. Obveščamo vas, da bo predstavitev novosti ZZK-1C izvedena v torek dne 14.
junija 2011 s pričetkom ob 10.00 uri, v konferenčni dvorani Vrhovnega sodišča RS
(Tavčarjeva 9, Ljubljana, II nadstropje). Ker so prostorske kapacitete dvorane omejene, se
lahko udeleži največ 30 predstavnikov občin članic SOS.

17.06. / 3. TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI
3. TURNIR V MALEM NOGOMETU IN ODBOJKI bo potekal v RUŠAH, in sicer v petek
dne 17.06.2011. Vabila in prijavnice vam bomo posredovali v prihajajočem tednu.
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20.06. / KONSTITUTIVNA SEJA KOMISIJE ZA KMETIJSTVO IN RAZVOJ
PODEŽELJA
Konstitutivna seja komisije za kmetijstvo in razvoj podeželja SOS bo v ponedeljek 20.6.2011 s
pričetkom ob 10.00 uri v prostorih Mestne občine Slovenj Gradec (Šolska ulica 5, 2380
Slovenj Gradec).

21.06. / 1. SEJA PREDSEDSTVA SOS
1. Seja Predsedstva SOS potekala dne 21.06.2011, predvidoma s pričetkom ob 10.00 uri v
Slovenskih Konjicah.

22.06. / POOBLASTILA, PRISTOJNOSTI IN ODGOVORNOSTI V OBČINI
Vabimo vas na delovni posvet z naslovom »Pooblastila, pristojnosti in odgovornosti v
občini«, ki bo v sredo, 22.6.2011 v Austria Trend Hotelu, Dunajska 154, 1000 Ljubljana
(dvorana Kronos) - garažna hiša je za hotelom, s pričetkom ob 10.00 uri. Vabilo in prijavnica.
Delovni posvet je namenjen vsem zaposlenim v občinskih upravah in vsem, ki jih navedena
tematika zanima. V občinskih upravah nemalokrat prihaja do vprašanj, kdaj in kakšna
pooblastila podeljuje župan, kdaj in kakšna pooblastila podeljuje direktor občinske uprave
in kdaj, in kakšna pooblastila lahko podeljuje drug javni uslužbenec. Nemalokrat se
pojavljajo tudi vprašanja kdo ima kakšne pristojnosti ter kdo nosi odgovornost. Vse to in še
več boste izvedeli na delovnem posvetu. Ob pooblastilih, pristojnostih in odgovornostih je
potrebno poznavanje, predvsem pa vsebinsko povezovanje več različnih zakonov, to je
Zakona o javnih uslužbencih, Zakona o lokalni samoupravi kot tudi Zakona o splošnem
upravnem postopku.
Delovni posvet bo trajal do predvidoma 13.00 ure. Ker delovnega posveta s tovrstno
tematiko ne bomo ponavljali, vas vljudno vabimo k udeležbi.

NAPOVEDNIK DOGODKOV DRUGIH
06.-09.06. / TEDEN KULTURNIH MISLI
Ministrstvo za kulturo v sodelovanju z Javno agencijo za knjigo RS, Javnim skladom za
kulturne dejavnosti RS, javnimi zavodi s področja kulture in drugimi resornimi ministrstvi
so pripravili Analizo stanja na področju kulture s predlogi ciljev za Nacionalni program za
kulturo 2012 -2015.
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Predlog ciljev in ukrepov za pripravo novega Nacionalnega programa za kulturo bo
ministrstvo zainteresirani javnosti predstavilo v TEDNU KULTURNIH MISLI, ki bo potekal
med 6. in 9. junijem 2011 v sejnih dvoranah Ministrstva za kulturo (na Maistrovi ulici 10 in
Metelkovi ulici 4 v Ljubljani). Na njem bodo predstavili predlagane cilje in ukrepe na
posameznih področjih kulture, sledile pa bodo razprave z zainteresirano javnostjo. Vabilo.

15.-17.06. / UČNA MOBILNOST IN ZAPOSLJIVOST MLADIH
Seminar z naslovom »Učna mobilnost in zaposljivost mladih: oblikovanje strategij
mednarodnega sodelovanja na lokalni ravni«, ki je namenjen vsem predstavnikom občin in
mladinskih organizacij, bo potekal od 15. do 17. junija 2011 v hotelu Jelovica na Bledu.
Nacionalna agencija programa Mladi v Akciji pripravlja seminar vzpostavljanja načrtnega in
strukturiranega mednarodnega sodelovanja na področju mladine, ki je namenjen
zaposlenim v občinskih strukturah in zavodih ter predstavnikom mladinskih organizacij in
mladih. Namen seminarja je prepoznavanje in oblikovanje možnih ukrepov lokalne politike
za spodbujanje večje zaposljivosti mladih z vključevanjem mladih v procese učne mobilnosti
in mednarodno sodelovanje v mladinskem delu. Stroške programa, gradiv, nastanitve v
enoposteljnih sobah in prehrano v celoti krije Nacionalna agencija. Potne stroške do kraja
usposabljanja in nazaj si udeleženci krijejo sami. Vabilo, razpis, in prijavnica. Za prijavo
skenirano prijavnico pošljete najpozneje do torka, 31. maja 2011 na elektronski naslov
info@mva.si ali po faksu na 01/430 47 49.

137. REDNA SEJA VLADE, 02.06.2011
ZAKON O MEDIJIH
Vlada RS je sprejela besedilo predloga Zakona o medijih, ki ga bo poslala v obravnavo v
državni zbor. Predlog zakona razveljavlja obstoječi Zakon o medijih iz leta 2001, ki je
nasledil Zakon o javnih glasilih iz leta 1994. Osnovni cilji, ki jih zasleduje predlog zakona,
so: uresničevanje javnega interesa na področju medijev; večja avtonomija novinarjev in
medijev; zaščita svobode izražanja in pravice do javnega obveščanja ter obveščenosti; zaščita
otrok in mladoletnikov v medijih; ureditev državnih pomoči na področju medijev; zaščita
medijskega pluralizma in kulturne raznolikosti; nadzor nad koncentracijami v medijih
oziroma varstvo konkurence v medijih; ustreznejša ureditev postopka za uveljavljanje
pravice do popravka in odgovora; zagotovitev organizacijskega okvira in ustreznih pogojev
za oblikovanje dolgoročnih strategij in politik na medijskem področju z ustanovitvijo Sveta
za medije; vzpostavitev učinkovitega nadzora nad izvajanjem zakonskih določil, z jasno
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razmejitvijo pristojnosti Inšpektorja za medije in Agencije za pošto in elektronske
komunikacije, ter prenos nadzora nad varstvom konkurence medijih na Urad za varstvo
konkurence; regulacija vseh avdiovizualnih medijskih storitev; uskladitev s pravnim redom
EU. (Vir: Vlada RS)

NOVIČKE DRUGIH
3. ŠTEVILKA VESTNIKA KPK
Do tretje številke Vestnika Komisije za preprečevanje korupcije lahko dostopate tukaj.

BOLJŠE ČRPANJE EU SREDSTEV, UREJA WWW.OIKOS.SI
JAVNI POZIV - LIFE+ 2011
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.
Višina sofinanciranja:
1. LIFE+ Projekti za naravo in biotsko raznovrstnost - delež finančne podpore Unije je največ 50
% upravičenih stroškov; pri predlogih, ki se nanašajo na prednostne habitate/vrste iz
direktiv o habitatih in pticah, lahko delež sofinanciranja izjemoma znaša največ do 75 %.
2. LIFE+ Okoljska politika in upravljanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 %
upravičenih stroškov.
3. LIFE+ Informacije in obveščanje - delež finančne podpore Unije je največ 50 % upravičenih
stroškov.
Za slovenske prijavitelje so predvidena sredstva v višini 5,4 mio EUR.
Rok za oddajo: do 18. julija 2011. Več info TUKAJ.

JAVNI RAZPIS ZA DODELJEVANJE UGODNIH POSOJIL OBČINAM
Predmet poziva: dodeljevanje ugodnih posojil občinam, za financiranje projektov lokalne in
regionalne javne infrastrukture, ki so v večinski lasti države ali občine, oziroma se na občine
prenesejo takoj po izvedbi projekta. Pri tem bodo posojila občinam, ki imajo koeficient
razvitosti občin za leto 2011 enak ali višji od 1,3 (to so Občina Ljubljana, Novo mesto,
Grosuplje, Domžale, Šempeter - Vrtojba in Trzin), dodeljene le v primeru neizčrpanja posojil
s strani drugih občin. Te občine se lahko prijavijo le na četrti in hkrati zadnji rok.
Razpisana sredstva: 9.000.000,00 EUR, od tega:
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8.500.000,00 EUR za financiranje projektov investicijske narave (v okviru tega tudi
stroške priprave inv. študij in projektov, če so sestavni del investicije) - namen INV in
- 500.000,00 EUR za financiranje priprave investicijskih študij in projektov začetnih
investicij, v kolikor so to samostojni projekti - namen ŠTU.
Upravičenci: občine.
Upravičeni stroški: za namen INV – investicijski projekti: lahko nastajajo po 01. 01. 2010. To
so:
- stroški nakupa zemljišč,
- gradnje in v okviru tega tudi gradbeni nadzor ter rekonstrukcije,
- nakupa objektov ter opreme (v primeru rabljene opreme le ta ne sme biti starejša od 5
let) in
- v okviru tega tudi stroški priprave investicijskih študij in projektov, če so sestavni del
investicije.
Za namen ŠTU – študije: lahko nastajajo po 01. 01. 2011. Sem spadajo:
- stroški priprave investicijskih študij in projektov začetnih investicij - strošek
investicijske in projektne dokumentacije (npr. DIIP – dokument identifikacije invest.
projektov, investicijski program, poslovni načrt, PGD – projekt za gradbeno
dovoljenje<).
Višina sofinanciranja: do 100% priznanih stroškov projekta (brez DDV).
Doba vračanja posojil: do 15 let. Rok za oddajo: 04. 03. 2011, 15. 04. 2011, 31. 05. 2011 in 09.
09. 2011, več info TUKAJ.
-

KOMASACIJE IN AGROMELIORACIJE ZA LETO 2010
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. Splošni stroški so zlasti honorarji arhitektom,
inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava idejne
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zasnove ureditve komasacijskega območja, priprava ostale dokumentacije, ki je potreba za
uvedbo komasacije in agromelioracije, priprava idejnih projektov, stroški, nastali v zvezi z
ustanavljanjem komasacijskega in melioracijskega odbora, stroški komasacijske komisije,
stroški, nastali v zvezi s pripravo projektantskega predračuna komasacije oziroma
agromelioracije, opredeljenega v razpisni dokumentaciji, stroški za pripravo druge tehnične
dokumentacije, opredeljene v razpisni dokumentaciji, projektne in investicijske
dokumentacije, stroški priprave ostale dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja
oziroma za izvedbo na podlagi lokacijske informacije, nakup patentov in licenc, stroški
izvedbe javnega razpisa za izgradnjo oziroma izvedbo v skladu s predpisi, ki urejajo javna
naročila, stroški inženiringa in zunanjega nadzora pri gradnji, stroški strokovnega mnenja
kmetijskega svetovalca pristojnega Kmetijsko gozdarskega zavoda o izvedenih
agromelioracijskih delih razen ureditve poljskih poti na podlagi izjave gradbenega nadzora
itd.
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.

GOSPODARSTVO IN PODEŽELSKO PREBIVALSTVO 2010
Ime razpisa: Javni razpis za ukrep 321 osnovne storitve za gospodarstvo in podeželsko
prebivalstvo za leto 2010
Predmet javnega razpisa: predmet podpore v okviru tega javnega razpisa je 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).
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
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spletnih straneh http://www.mkgp.gov.si/ in http://www.arsktrp.gov.si/. Več info TUKAJ.

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.
Sklopi programa:
Sklop 1: podpora kulturnim dejavnostim (približno 77 % celotnega proračuna)
- projekti večletnega sodelovanja: šest kulturnih izvajalcev iz šestih držav – trajanje: 3–
5 let,
- ukrepi sodelovanja: trije kulturni izvajalci iz treh držav – trajanje: do dve leti,
- posebne akcije: nagrade, evropske prestolnice kulture, itn. 50-60 % upravičenih
stroškov.
Sklop 2: podpora evropskim kulturnim ustanovam in mrežam (približno 10 % celotnega
proračuna). 80 % upravičenih stroškov.
Sklop 3: podpora za posredovanje informacij o projektih, zbiranje statističnih podatkov in
raziskave o kulturnem sodelovanju in razvoju kulturne politike (približno 5 % celotnega
proračuna). 60 % upravičenih stroškov.
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.

NAČRT PORABE
Povabilo k oddaji načrta porabe na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO - 1).
Skrajni rok za oddajo načrtov porabe je 30. 6. 2011. Več info TUKAJ.

NAJAVE
-

Ukrep 322 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (april 2011)
Ukrep 323 v okviru programa razvoja podeželja 2007-2013 (maj 2011)
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-

-

6. Javni poziv za predložitev vlog za sofinanciranje operacij iz naslova prednostne
usmeritve »Regionalni razvojni programi« razvojne prioritete »razvoj regij« (junij
2011)
Četrti razpis programa Srednja Evropa (junij 2011)

MEDNARODNE NOVICE SOS
KONVENCIJA ŽUPANOV – AKTIVNOSTI IN NOVOSTI
Podpisniki Konvencije županov, med katerimi so tudi župani občin članic SOS, so se
zavezali k izpolnjevanju in preseganju cilja, ki ga je zastavila EU – zmanjšati izpuste CO2 za
20 % do leta 2020. Za lažje iskanje priložnosti za financiranje, ki so odločilne za razvoj
njihovih akcijskih načrtov za trajnostno energijo ter za financiranje ukrepov,ki jih vsebujejo,
lahko prelistate bilten z naslovom Vzpodbudne finančne sheme. Publikacija si prizadeva, da
bi bralcu posredovala izbor konkretnih, vzorčnih finančnih shem, ki jih izvajajo podpisniki
Konvencije, namesto polnega opisa finančne pokrajine EU.
Konvencija županov prav tako išče inovativne načine promocije same konvencije, njenih
ciljev in uspehov podpisnikov. Iščejo posameznike, ki bi govorili o vidnih podnebnih
spremembah ali spremembah, ki si jih na tem področju želijo. Če želite sodelovati, lahko
kratek članek, zgodbo ali video posnetek, posredujete na naslov newsletters@eumayors.eu
do 30.6.2011.
Preberete lahko tudi primere načrtovane ozaveščevalne akcije iz Italije, nekaj predlogov
kako doseči zastavljene cilje energetskega akcijskega načrta iz Norveške, pa tudi zgodbo o
uspehu španske vasice L’Estany, ki je v celoti prešla na LED javno razsvetljavo. (bh)

SESTANEK UPRAVLJAVCEV Z ZNANJEM PRI MREŽI NALAS
NALAS, Mreža združenj lokalnih oblasti držav jugovzhodne Evrope, pridružila Konvenciji
županov marca 2011. Od takrat je mreža že organizirala delavnico o Konvenciji in velik
dogodek, NEXPO 2011, srečanje več kot 200 županov iz regije, s posebnim poudarkom na
konvenciji in njenem podpisu.
V sklopu delovne skupine za energetsko učinkovitost so se srečali tudi upravljavci z
znanjem za asociacije članice mreže NALAS, da bi se podrobneje seznanili s Konvencijo
županov, osvetliti njihovo vlogo in obveznosti združenj pri podpori Konvencije. Sestanek je
potekal v Skopju, 18.maja. NALAS načrtuje tudi prijavo na razpis za zbiranje predlogov
“Covenant of Mayors Going East”, ki vključuje včlanjena združenja kot tudi obstoječe in
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potencialne podpisnike iz regije.
Programska svetovalka pri NALAS, Milena Garthley, je povedala :"Konvencija županov
nam zagotavlja primerno platformo za racionalizacijo naše dejavnosti na področju
energetike, ki je strateškega pomena za naše člane in njihove občine. S svojim sodelovanjem
v Konvenciji županov, si NALAS prizadeva pomagati svojim članom pri reševanju
problematik ter izzivi na področju energetike. (bh)

DELOVNI SESTANEK NALAS-A
30. in 31. maja je v Goce Delčevu mestecu v Bolgariji potekalo redno srečanje predstavnikov
asociacij članic Nalasa. Sestanka smo se udeležili tudi iz vrst SOS. Ključna tema sestanka je
bila analiza sejma občin jugozahodne Evrope – NEXPO, ki je bil v začetku marca v Sarajevu
in smo se ga uspešno udeležili tudi iz Slovenije. Analiza, ki je bila pripravjena med
strokovnjaki za področje organiziranja in izvedbe sejmov je pokazala in opozorila na
nekatere pomanjkljivosti in nove možnosti pri bodočem organiziranju sejma. V celoti pa so
strokovnjaki iz Nemčije dogodek ocenili kot odličen in pomemben za občine tega območja.
Skupnost je že pred časom med udeleženci sejma opravila anketo o samem sejmu in
rezultate smo prav tako predstavili na sestanku. Odločitev asociacij članic Nalasa je, da se z
organizacijo sejmov nadaljuje, vendar pa naj bodo ti sejmi dvoletni, zainteresirane asociacije
pa se bodo morale za organizacijo sejma potegovati na razpisu. (jv)

DRUGE MEDNARODNE NOVIČKE
ZASEDANJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 6-9 JUNIJ
Na zasedanju Evropske ga parlamenta, ki bo v času od 6. do 9. junija, bodo obravnavali
evrovinjeto II: vključitev hrupa in onesnaževanja zraka v ceno cestnega transporta.
Uvedba načela "onesnaževalec plača" za vožnjo tovornjakov po avtocestah je eno od
dopolnil sedaj veljavne zakonodaje o evrovinjeti, o katerih bodo poslanci glasovali v torek.
Sporazum, ki so ga člani odbora za promet in predstavniki držav članic dosegli će pred
zasedanjem, zajema tudi možnost, da se z davki na tovorna vozila in cestninami
obračunavajo tudi dejanski stroški onesnaženosti zraka in hrupa, ki jih povzročajo. Glasovali
bodo o vključitvi Bolgarije in Romunije v schengensko območje.Parlament bo ocenil, če
sta Bolgarija in Romunija pripravljeni za vstop v schengensko območje brez mejnega
nadzora. Odbor za državljanske pravice meni, da sta, vendar tudi poudarja, da mora biti
Parlament obveščen o dodatnih ukrepih na obmejnem področju med Bolgarijo,Turčijo in
Grčijo zaradi morebitnega vala priseljevanj. Obravnavali bodo tudi strožja pravila za
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bonitetne agencije. Prednostne naloge Parlamenta za reformo pravil bonitetnih agencij
bodo na glasovanju v torek, nekaj tednov preden bo Komisija vložila osnutek zakonodaje.
Osrednji temi bosta krepitev konkurence in manjšanje odvisnosti od bonitetnih ocen, vendar
so politične skupine različnega mnenja o tem, kako najbolje oceniti državni dolg in kako
financirati evropski organ za bonitete. (vir EP)
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